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s c h v a ľ u j e 
 
I. rekonštrukciu chodníkov v meste Rožňava 

podľa odporúčania komisie výstavby 
 
II.  výstavbu nových chodníkov a ciest v meste  
     Rožňava podľa odporúčania komisie výstavby 
 
a 
 
u k l a d á 
 
rekonštruovať chodníky a uskutočniť výstavbu 
nových chodníkov a ciest v meste Rožňava podľa 
schváleného poradia dôležitosti a podľa finančných 
možností mesta. 
 
 
 
n e s c h v a ľ u j e 
 
 
 
 
       
 
 



DÔVODOVÁ    SPRÁVA 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 170/2011 zo dňa 13. 06. 2011 v bode X.3 
schválilo v spolupráci s komisiou výstavby, pripraviť poradie dôležitosti opráv a rekonštrukcií 
chodníkov na rok 2011. 
 
Komisia výstavby na svojom zasadnutí dňa 14. 09. 2011 určila poradie dôležitosti opráv, 
rekonštrukcií a výstavby nových chodníkov a ciest v meste Rožňava nasledovne.  
 
 
 
Materiál na jednanie Komisie výstavby dňa 14.9.2011: 
Predkladá: Ing. Peter Marko  
 
Poradie rekonštrukcie a úprav chodníkov a plôch na území mesta (10 (naj) 
dôležitých) 
 
Komisia výstavby predkladá súhrn podľa názorov členov komisie a podľa  vykonaných 
miestnych šetrení jednotlivými členmi komisie nasledovné doporučené poradia úprav, 
rekonštrukcií a výstavby chodníkov na území mesta. Poradie je stanovené ako súčet poradí     
1 – 10, ktoré predložili členovia komisie (chýba prehľad  p. Kossutha, ktorý tento poradovník 
nepredložil). 
Pri sumarizácii sa vychádzalo z toho, aby úpravy boli vykonané väčšinou tak, aby vznikli 
ucelené úseky zrekonštruovaných chodníkov nasledovne: 

- prístup na cintorín zo severnej časti  mesta ( v náväznosti na upravené plochy 
námestia) a z južného smeru od Vargového poľa  

- prístupy k ZŠ JUH 
- prístup k MŠ Kyjevská 
- komplexné riešenie chodníka okolo BFZ ( pozemky či sú?) 
- v mestskej časti Nadabula prepojenie existujúcich komunikačných ťahov 
- novovybudovaný chodník na konci Košickej ako bezpečný pohyb chodcov z ťahu 

z Ružovej ulice 
- vybudovanie novej povrchovej úpravy na ulici Železničná( nie je žiadna úprava a táto 

akcia je súčasťou menovitej časti rozpočtu mesta)  a vyhovenie petícii občanov 
žiadajúcich úpravu prístupovej komunikácie ku garážam na Komenského ulici 
(prebehlo VO na PD, hodnota zákazky 950 EUR, PD je už na MsÚ- info od 
p.Kardošovej) 

Tento materiál sa predkladá, ako dlhodobý  na roky 2011 – 2012. 
Ceny uvedené sú len orientačné, každý z celkov je potrebné odsúťažiť verejným obstarávaním 
a realizáciu uskutočniť podľa vyčlenených financií mesta z mestského rozpočtu.  
 
Pracovníci Mestského úradu, na základe požiadaviek poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave, vykonali v dňoch 21. 03. 2011 až 23. 03. 2011 zmapovanie technického stavu 
chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v meste Rožňava. Z uvedeného zmapovania 
vyplýva, že nasledovné chodníky, miestne komunikácie a parkoviská je potrebné opraviť v čo 
najkratšom časovom horizonte a niektoré chodníky a príjazdové cesty je potrebné vybudovať 
nové. 
Poznámka: číslo pri „chodníku“ je číslo zo zoznamu vytvorených pracovníkmi MsÚ 
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Nový chodník 
1. 12. chodník na Betliarskej ulici – ľavostranný v smere od katedrály okolo nádvoria     

Gymnázia P. J. Šafárika až po odbočku na Ulicu Akademika Hronca (k cintorínu): 
(+ochranné zábradlie pri rohu Katedrály) 

 
 dĺžka – 46,0 m,  šírka – 1,40 m, spolu: 64,4 m2                                       

        orientačná cena :  4275 EUR 
Súčasná orientačná cena za m2 nového vybudovaného chodníka zo zámkovej dlažby, 
ktorá je zložená z nasledovných položiek:  
1. úprava zemnej pláne pod novým chodníkom, 
2. uloženie štrku – makadam so zhutnením cca hr. 100 mm, 
3. uloženie štrkodrvy cca hr. 150 mm, 
4. pieskové lôžko cca hr. 40 mm, 
5. osadenie zámkovej dlažby hr. 60 mm, 
6. osadenie nových obrubníkov, 
7. presun hmôt 
 
je cca 66,39 €/m2 bez DPH (2000 Sk/m2). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na 
základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer. 
 

Rekonštruované chodníky 
 
2. 13. 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 
        orientačná cena: 3186 EUR 
3. 14. 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 
        orientačná cena: 3452 EUR 
4. 35. ľavostranný chodník na ulici Čučmianska dlhá v smere od Námestia baníkov po 

križovatku Čučmianska dlhá a Špitálska: 
 

                                                                                          
 dĺžka – 235,0 m,  šírka – 1,5 m,  spolu: 352,5 m2 
       orientačná cena: 29 250 EUR 
 
5. 2. chodník nad ZŠ Akademika J. Hronca (ZŠ Juh) – Zakarpatská ul. od príjazdu na 

parkovisko pred ZŠ Juh po schody na chodníku: 
     
 dĺžka – 38,7 m,     šírka – 2,5 m,  spolu: 96,8 m2 

            

orientačná cena: 8032 EUR 
 
Súčasná orientačná cena za m2 zrekonštruovaného chodníka zo zámkovej dlažby, ktorá je 
zložená z nasledovných položiek:  
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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 82,98 €/m2 bez DPH (2 499,86 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. 

 

 

Potrebné vybudovať nové chodníky 
 
 
6. 40. vybudovanie nového ľavostranného chodníka pred BFZ v smere od odbočky 

z Košickej ulice po Jovickú ulicu: 
 
        dĺžka – 75,0 m  šírka – 2,4 m  spolu: 180,0 m2 

             orientačná cena: 11 950 EUR 
 
7. 30. 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 
 

orientačná cena: 9 626 EUR 
 
Súčasná orientačná cena za m2 nového vybudovaného chodníka zo zámkovej dlažby, 
ktorá je zložená z nasledovných položiek:  
8. úprava zemnej pláne pod novým chodníkom, 
9. uloženie štrku – makadam so zhutnením cca hr. 100 mm, 
10. uloženie štrkodrvy cca hr. 150 mm, 
11. pieskové lôžko cca hr. 40 mm, 
12. osadenie zámkovej dlažby hr. 60 mm, 
13. osadenie nových obrubníkov, 
14. presun hmôt 

 
je cca 66,39 €/m2 bez DPH (2000 Sk/m2). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na 
základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer. 
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Rekonštrukcia chodníkov 
 
8. 37.pravostranný chodník v Nadabulej v smere od miesta ukončenia 

novozrekonštruovaného chodníka, vedúceho popri futbalovom ihrisku, až po koniec 
zástavby rodinných domov: 

 
  dĺžka – 237,5 m,  šírka – 1,4 m,  spolu: 332,5 m2 

 

        orientačná cena:  27 590 EUR 
9. 7. chodník pred ZŠ Zoltána Fábryho – priestor od bytoviek na Komenského ulici po  

hlavný vstup k ZŠ Z. Fábryho: 
                   spolu: 402,6 m2  
      orientačná cena: 33 407 EUR 

 
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 82,98 €/m2 bez DPH (2 499,86 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. 

 
Nový chodník 
10. 41. vybudovanie nového ľavostranného chodníka na Košickej ulici v smere od odbočky 

od Ulice slnečnej po koniec zástavby rodinných domov (smer benzínka SLOVNAFT): 
 
 dĺžka – 141,0 m            navrhujeme šírku – 1,5 m  spolu: 211,5 m2 

orientačná cena: 14 041 EUR 
Súčasná orientačná cena za m2 nového vybudovaného chodníka zo zámkovej dlažby, 
ktorá je zložená z nasledovných položiek:  
15. úprava zemnej pláne pod novým chodníkom, 
16. uloženie štrku – makadam so zhutnením cca hr. 100 mm, 
17. uloženie štrkodrvy cca hr. 150 mm, 
18. pieskové lôžko cca hr. 40 mm, 
19. osadenie zámkovej dlažby hr. 60 mm, 
20. osadenie nových obrubníkov, 
21. presun hmôt 

 
 
 



- 5 - 
 
 
je cca 66,39 €/m2 bez DPH (2000 Sk/m2). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na 
základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer. 

 
Nové komunikácie (bez poradia, ako nutná časť úprav na okamžité riešenie) 
8.   novovybudovať komunikáciu na Železničnej ulici: 
  
 dĺžka – 167,5 m  šírka – 5,0 m   spolu: 837,5 m2 
       orientačná cena: 33 500 EUR 
     
10. príjazdová cesta ku garážam na Komenského ulici: 
 
       dĺžka – 106,0 m  šírka - 9,1 m   spolu: 964,6 m2 
        orientačná cena: 37 864 EUR 
  
      Súčasná orientačná cena za m2 vybudovanej novej komunikácie, ktorá je zložená 

z nasledovných položiek: 
1. úprava zemnej pláne pod novou komunikáciou, 
2. podklad z kameniva hrubého drveného so zhutnením, frakcie 32-63 mm, hr. 180 mm, 
3. podklad zo štrkodrviny so zhutnením, hr. 150 mm, 
4. podklad z kameniva obalovaného asfaltom so zhutnením, hr. 70 mm, 
5. postrek asfaltový spojovací, 
6. osadenie nového živičného krytu asfaltobetónom hr. 50 mm, 
7. presun hmôt. 

 
je cca 40 €/m2 bez DPH (1205,04 Sk). Presne stanovenú cenu je možné určiť až na 
základe položkovitého rozpočtu a oceneného výkazu výmer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Peter Marko 
 
 


