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Informácia

4.3 Cestná doprava
0451 Výstavba a opravy miestnych komunikácií

	Bežná údržba zahrňuje najmä tieto práce:
	vyspravenie drobných porúch krytu vozovky a krajníc, výtlky, sieťové rozpady, zálievky 

údržbu jestvujúceho vybavenia komunikácií / dopravné značenie, smerové stĺpiky,   zábradlia, dopravné zrkadlá, dopravné zábrany /
údržbu odvodňovacích zariadení / uličné vpusty, prípojky, rigoly, priekopy /
údržbu odstavných a parkovacích plôch
údržbu mostných objektov a lávok

Opravy zahrňujú stavebné práce spojené so zosilnením konštrukcie vozovky a krajníc, úpravy priečneho sklonu vozovky a chodníka, výmena poškodených betónových vozoviek, doplnenie vybavenia miestnych komunikácií a pod.
 
	
635006  1 Oprava a údržba komunikácií

Opravy vozoviek, chodníkov a spevnených plôch
Čerpanie:   163 583,51 € s DPH
Rozpočtovaná čiastka: 162 000 € s DPH

Pôvodná rozpočtovaná čiastka v objeme 200 000,0 € bola v priebehu roka 2014 rozpočtovými pravidlami upravená na sumu 162 000,0 €. 
Správca komunikácií v priebehu roka 2014 zabezpečoval opravy poškodených vozoviek, chodníkov, spevnených plôch, prepadov komunikácií, chodníkov, uličných  vpustov a poklopov.  

Dodávateľ: Pittel+Brausewetter s. r. o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

	oprava chodníkov okolo fontány na Račianskom mýte – 442,0m2

lokálne vyspravenie povrchu na Pezínskej ul.
oprava prepadnutej vozovky v križovatke ulíc Hlavná – Štvrtá 
opravy prepadov komunikácií na Česlej pri ZŠ vrátane 2 ks. uličných vpustov, + Skalickej ul., +Junáckej ul.
opravy prepadov chodníkov chodníkov v počte 15 ks s celkovou výmerou 385,0 m2  (Ľudové námestie, Kalinčiaková, Považská, Sibírska, ) 
ďalej boli vyspravené nekvalitné povrchy na jednotlivých komunikáciách v počte 4 ks o celkovej výmere 504 m2 (Riazanská - v koordinácii s oddelením cestného hospodárstva  chodník pred vstupom do ZŠ Riazanská, chodník pred ZŠ Za kasárňou, Račianska – chodník okolo fontány, Jeseniova – Tesco – pred klubom dôchodcov) 
oprava bezbarierového priechodu na Tehelnej ul. a Kraskovej ul., 
oprava komunikácie – osadenie obrubníkov z dôvodu zamedzenia zatápaniu nehnuteľností zrážkovou vodou z povrcového odtoku na Hrdličkovej ul a Vidlicovej ul.
              

635006  3    Oprava schodísk

Oprava schodísk
Čerpanie:  9 112,04 € s DPH
Rozpočtovaná čiastka: 30 000 € s DPH

	 Schody na Višňovej ulici v prepojení Višňová ul. – ul. Na Revíne boli značne rozrušené, podesty s množstvom povylamovanej jestvujúcej betónovej dlažby a pohyb matiek s kočíkmi bol nebezpečný, prakticky nemožný. Z uvedeného dôvodu správca komunikácii zabezpečil opravu uvedených schodov, ktoré v celom úseku boli opravené vrátane rámp pre matky s kočíkmi.  



635006  4    Oprava povrchov komunikácií  + chodníkov

Oprava povrchov komunikácií + chodníkov
Čerpanie:    73 373,87 € s DPH
Rozpočtovaná čiastka: 76 500 € s DPH

	Pôvodná rozpočtovaná čiastka v objeme 100 000,0 € bola v priebehu roka 2014 rozpočtovými pravidlami upravená na sumu 76 500,0 €. Správca komunikácií zabezpečil opravu jestvujúceho povrchu na časti komunikácie ul. Na Revíne. Jestvujúci povrch so značným množstvom výtlkov a sieťových rozpadov bol odfrézovaný o hrúbke 10cm a následne bola zrealizovaná nová povrchová úprava asfaltovým betónom (ACo) o výmere 1 551,0 m2 s finančným nákladom 66 781,85 €. Ďalšou akciou realizovanou v rámci tejto položky bola realizácia  oprava komunikácie na Hrdličkovej č. 13, kde pri prívalových dažďoch dochádzao k zatápanie nehnuteľnosti – domu vodami z povrchového odtoku komunikácie. Boli realizované obrubníky a následne bol prespádovaný priečny sklon komunikácie novou povrchovou úpravou. 

                                            
635006 2 Údržba trvalého dopravného značenia	

Zvislé a vodorovné dopravné značenie
Čerpanie:  23 870,70 € s DPH
Rozpočtovaná čiastka: 40 000 € s DPH


Dodávateľ: SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38/P, Bratislava
 
V priebehu prvého polroka 2014 bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa vodorovného a zvislého dopravného značenia. Po vyhodnotení ponúk bola s víťazom verejného obstarávanie – SLOVEL spol. s r.o. uzatvorená zmluva o dielo. Správca komunikácií v priebehu roka 2014 zabezpečoval údržbu jestvujúceho  vodorovného a zvislého dopravného značenia. Ďalej správca komunikácii podľa jednotlivých požiadaviek p. starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva ako i samotných občanov zabezpečoval zmeny dopravného značenia a umiestňovanie dopravných zariadení. Na základe uvedených  požiadaviek realizoval vypracovanie jednotlivých projektov organizácie dopravy – návrhy na určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení, ktoré následne predkladal do príslušnej komisie Magistrátu na schválenie. Po ich schválení zabezpečoval ich následnú realizáciu.  Priebežne sa vymieňali poškodené, dopĺňali ukradnuté zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia a boli vymieňané poškodené stĺpiky dopravných značiek
V roku 2014 boli vymenené a znovu osadené nasledovné počty zvislých dopravných značiek:
Obnovených bolo 108  priechodov pre peších o celkovej výmere 1 735,70 m2 a bol vybudovaný nový priechod pre peších na Bielom kríži vrátane zóny 30 (oblasť Kramárov – Bárdošová, Jelšévá, Višnová, Sbírska, Česká, Robotnícka, Plzenská, Ursýniho, Kraskova, J. C. hronského .....) . 
Na základe viacerých sťažnosti obyvateľov na ul. Odbojárov bolo neriadené priečne parkovanie, ktoré bránilo prechodu chodcov po chodníku na základe PD vypracovanej pre parkovací systém bolo správcom komunikácii zabezpečené vyznačenie pozdĺžneho parkovania na chodníku na ul. Odbojárov na pravej strave v úseku od Kalinčiakovej po Vajnorskú. 
Taktiež bolo obnovené vodorovné dopravné značenie na zastávkach MHD (zas. Višňová-na ul. L. Dérera, L. Dérera-zas. Guothová, Júnová – 2x, Júlová-2x, 
Spomaľovacie dopravné prahy boli novo osadené na Sibírskej a Šuňavcovej, ako i výmena poškodených – Čremchová, Bellová, Záborského, Belehradská. Celkovo bolo osadených 45 ks - 0,5m dlhými segmentmi. 
Osadených bolo 38 dopravných kolov ( Halašová – Pluhová, Kalinčiaková – Odbojárov, sklopný kolík na Chemickej, Teplická, Legerského, križovatka Legerského - Sibírska. 
Opravené bolo zábradlie na Jeséniovej pri Tescu. Z dôvodu, že zábradlie bolo nízke a vodičmi dochádzalo k jeho vyvalovanie bolo zábradlie vymené za zábradlie vyššie, aby ho pri cúvajúci vodiči videli. Ďalšie zábradlie bolo osadené na Vihorlatskej ulici a opravené zábradlie bolo na Račianskej – J. C. Hronského. Celkom boli osadené 3 zábradlia s celkovou dĺžkou 30 bm. 
Pre zabezpečenie bezpečnej premávky boli osadené dve zrkadlá na komunikácií Brúsnicová – Čremchová. 
	Správca komunikácii spolupracoval pri príprave a vybudovaní priechodu pre chodcov na Nobelovej ul. a blikajúceho osvietenia priechodu pre chodcov na Stromovej ul pri Magurskej. 
V poslednom období sa nám stáva, že vodiči nám poškodzujú dopravné koly, ktoré bránia vjazdu na chodníky z dôvodu parkovania, ako i po osadení dopravných značiek na Rozvodnej ul. – B33 –zákaz státia, boli tieto značky obyvateľmi ešte z čerstvého betónu vytiahnuté a hodené do zelene. Na križovatke ulíc Legerského – Sibírska tento kolík odrezali priamo v priechode pre peších, aby mohli parkovať na chodníku. 


636002 Prevádzka strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

Prenájom mobilných toaliet 
Čerpanie:   1 424,16 s DPH
Rozpočtovaná čiastka: 3 500 € s DPH

Dodávateľ: MPA SEVICE s.r.o., Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava

Prenájom a servis 5 ks mobilných toaliet, ktoré boli umiestnené na detských ihriskách Nová Doba, Jahodová, Rešetkova-Osadná, Račianske Mýto, Mierová Kolónia od 01.07.2014. 

