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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave:  
 

 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 
koncepciu opráv chodníkov a ciest na r. 2012– 
2014 s tým, že finančné krytie opráv chodníkov 
bude prerokované v MZ až po schválení rozpočtu 
na r. 2012 a práce sa budú realizovať podľa 
finančných možností mesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n e s c h v a ľ u j e 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ    SPRÁVA 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 29. 9. 2011 uznesením č. 271/2011 schválilo 
rekonštrukciu chodníkov v meste Rožňava a výstavbu nových chodníkov a ciest podľa 
zoznamu priorít a uložilo:  
1. rekonštruovať chodníky a uskutočniť výstavbu nových chodníkov a ciest v meste Rožňava 
podľa schváleného poradia dôležitosti a podľa finančných možností mesta, 
 
2. vypracovať koncepciu opráv chodníkov a ciest na r. 2012 – 2013 a prerokovať na 
novembrovom zasadnutí komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a mestských komunikácií. 
 
Poznámka k materiálu Mestského úradu, odboru výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia: 
Na komisii výstavby dňa 9. 11. 2011 bolo prijaté uznesenie, aby sa odsúhlasila koncepcia 
nielen na r. 2012-2013 ale z dlhodobého hľadiska už na r. 2012-2014. Z uvedeného dôvodu 
Vám predkladáme materiál na schválenie na r. 2012-2014.  
 
 
Okrem už schválenej rekonštrukcii a opravy chodníkov podľa poradia dôležitosti v Mestskom 
zastupiteľstve dňa 29. 9. 2011 dávame na prerokovanie koncepciu opravy nasledovných 
chodníkov v  r. 2012-2014. 
 
 
1. chodník na Ul. Aleji Jána Pavla II. – po ľavej strane v smere od Obchodného centra po   

parkovisko na Ulici Kyjevská: 
 

dĺžka – 258,0 m,     šírka –  2,8 m,  spolu: 722,4 m2 

 

2.  chodník pred bytovými domami na Zakarpatskej ul. č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 smerom k       
ZŠ Akademika J. Hronca (ZŠ Juh): 

 
dĺžka – 195,6 m,     šírka – 3,8 m,  spolu: 743,3 m2 

 

3. chodník na Slnečnej ul. – ľavostranný v smere od odbočky k radovým garážam až po  
      Cirkevnú ZŠ na Ulici kozmonautov: 
 
 dĺžka – 90 m,     šírka – 2,4 m,  spolu: 216,0 m2 

 

4. chodník pri ZŠ Zoltána Fábryho – z bočnej strany od TESCA k bytovým domom na    
Ulici Komenského: 

 
 dĺžka – 32,0 m,      šírka – 2,5 m,  spolu: 80,0 m2 

 

5.   chodník pred ZŠ Zoltána Fábryho – z prednej strany v smere od TESCA po hlavný vstup: 
 
 dĺžka – 23,5 m,      šírka – 2,1 m,  spolu: 49,4 m2 

 

6. chodník na Komenského ulici – ľavostranný v smere od bytových domov Komenského ul. 
č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 až po odbočku na križovatku s Ulicou čučmianska: 



 
dĺžka - 190,0 m,       šírka – 2,1 m,  spolu: 399,0 m2 

 
7. pravostranný chodník v smere od Ul. Sama Czabána po odbočku na Čučmiansku ul.:  
 
 dĺžka: 81,0 m,  šírka – 1,9 m,  spolu: 153,9 m2 

8. chodník v severnej časti Námestia baníkov pred katolíckym kostolom v smere k podchodu 
na Kvetnú  ulicu: 

 
 dĺžka – 29,0 m,  šírka – 3,5 m,  spolu: 101,5 m2 

 

9.   chodník na Ulici Akademika Hronca – ľavostranný v smere od Gymnázia P. J. Šafárika: 
 
 dĺžka – 24,0 m  šírka – 1,6 m,  spolu: 38,4 m2 

 

10. chodník na Ulici Akademika Hronca – ľavostranný v smere od spevnenej plochy pred 
sobášnou sieňou až po zadný vstup do nádvoria radnice: 

 
 dĺžka – 26,0 m,  šírka – 1,6 m,  spolu: 41,6 m2 

 

11. spevnená plocha pred sobášnou sieňou: 
 
        spolu: 400 m2 

 

12. pravostranný chodník na Ulici Námestie 1. mája - pred Strednou zdravotníckou školou: 
 
 dĺžka – 89,0 m,  šírka – 2,3 m,  spolu: 204,7 m2 

 

13. chodník na Štítnickej ulici – ľavostranný v smere od odbočky od Jarnej ulice po odbočku 
na Ulicu Zlatá: 

 
 dĺžka – 195,0 m,  šírka – 2,0 m,  spolu: 390,0 m2 

 

14. ľavostranný chodník na Zlatej ulici v smere od odbočky zo Štítnickej ulice (bytový dom 
BELITO): 

 
 dĺžka – 58 m,  šírka – 1,5 m,  spolu: 87,0 m2 

 

15. chodník na Hviezdoslavovej ulici - ľavostranný v smere od Slovenskej pošty po odbočku 
na Vajanského ul.: 

 
 dĺžka – 30 m,  šírka – 1,5 m,  spolu: 45,0 m2 

 

16. chodník na Hviezdoslavovej ulici - ľavostranný v smere od odbočky na Vajanského ul.         
po odbočku na Ulicu jarná: 

 
 dĺžka – 78,0 m,  šírka – 1,5 m,  spolu: 117,0 m2 

 

17. chodník na Letnej ulici – pravostranný v smere od odbočky zo Šafárikovej ulice (odbočka 
oproti OR HaZZ) po nákupné stredisko MILK AGRO: 



 
 dĺžka – 115,0 m  šírka – 2,2 m  spolu: 253,0 m2 
 
18. pravostranný chodník na Letnej ulici v smere od mosta cez Rožňavský potok po odbočku 

na Jarnú ulicu: 
 dĺžka – 88,0 m,  šírka – 2,5 m,  spolu: 220,0 m2 

19. chodník na Budovateľskej ulici – ľavostranný v smere od odbočky z Jovickej ulice (pred 
budovou LESY SR) po bytový dom Budovateľská č. 1: 

 
 dĺžka – 33,0 m,  šírka – 2,4 m,  spolu: 79,2 m2 

 

20. chodník na Budovateľskej ulici – pravostranný v smere od kotolne TEKO-R s.r.o. po 
križovatku (pri ZŠ Pionierov): 

 
 dĺžka – 151,0 m,  šírka – 2,3 m,  spolu: 347,3 m2 

 

21. chodník na Medzimlynskej ulici – ľavostranný v smere od odbočky z Ulice budovateľská 
po križovatku s Ulicou páterová: 

 
 dĺžka – 170,0 m  šírka – 2,3 m,  spolu: 391,0 m2 

 

22. chodník na Šafárikovej ulici – ľavostranný v smere od odbočky od Colného úradu po  
odbočku k Slovenskému pozemkovému fondu (trasa vedie okolo Obvodného 
pozemkového úradu): 

 
 dĺžka – 79,0 m,  šírka – 2,1 m,  spolu: 165,9 m2 

 

23. chodník vedúci od Ulice Alej Jána Pavla II. popri bytovom dome Kyjevská č. 15              
(v súčasnosti je tento úsek vysypaný štrkom):  

 
 dĺžka – 58,0 m  šírka – 2,5 m,  spolu: 145,0 m2 

 

24. chodník na Záhradníckej ulici – pravostranný v smere od bytového domu Záhradnícka č. 4 
po odbočku na Jasnú ulicu: 

 
 dĺžka – 32,5 m,  šírka – 1,8 m,  spolu: 58,5 m2 

 

25. chodník na Jasnej ulici – pravostranný v smere od odbočky od Marikovszkého ulice         
po Jasnú č. 27 (rodinný dom Ing. Šímu): 

 
 dĺžka – 426,0 m,  šírka – 1,8 m,  spolu: 766,8 m2 

 

26. ľavostranný chodník v smere od mosta cez Rožňavský potok (Drázus) po odbočku na  
      Čučmiansku ulicu (oproti futbalovému ihrisku ZŠ Zoltána Fábryho): 
 
 dĺžka – 65,0 m,  šírka – 1,9 m,  spolu: 123,5 m2 

 

27. ľavostranný chodník na Rožňavskej Bani v smere od Združenej odbornej školy po koniec 
zástavby rodinných domov: 

 



 dĺžka – 535,0 m,  šírka – 1,4 m,  spolu: 749,0 m2 

 

28. pravostranný chodník na Edelényskej ulici od bytových domov č. 36 až po č. 29 
(jednosmerná ulica): 

 
 dĺžka – 149,0 m,  šírka – 2,5 m,  spolu: 372,5 m2 

 Po zmapovaní chodníkov pracovníkmi Mestského úradu Rožňava z množstva 
chodníkov, ktoré sú v zlom stave, sme na opravy navrhli hore uvedené úseky. Tieto úseky je 
potrebné opraviť urýchlene, resp. v čo najkratšom časovom horizonte. (Navrhujeme 
zámkovou dlažbou.) 
 

Súčasná orientačná cena za m2 zrekonštruovaného chodníka zo zámkovej dlažby, ktorá je 
zložená z nasledovných položiek:  
1. odstránenie pôvodného živičného krytu,  
2. odstránenie betónového podkladu,  
3. odstránenie pôvodných obrubníkov, 
4. podklad zo štrkodrvy, 
4. podsyp pod zámkovú dlažbu - pieskové lôžko,  
5. kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm,  
6. osadenie nových obrubníkov,   
7.  vodorovná doprava vybúraných hmôt,  
8. presun hmôt,  
 

je cca 48,40 €/m2 s DPH (1 446,05 Sk/m2). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na 
základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer. Orientačná cena za m2 je 
uvedená bez poplatku za skládku. 
 
 
 
Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií zo dňa 9.11.2011: 
 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženú koncepciu opráv chodníkov 
na r. 2012-2014. 


