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FEBRUÁR 2013
Informácia

04 5 1 Cestná doprava
234  04 5 1 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.
 
	
635 04 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie 

Čistenie uličných vpustov a prípojok na miestnych komunikáciách II. a IV. tr.
Čerpanie:   0
Rozpočtovaná čiastka: 45 000€ s DPH

V roku 2012 nebola ukončená verejná súťaž na zhotoviteľa prác Čistenie uličných vpustov a prípojok. Práce sa nerealizovali a rozpočtovým opatrením  boli finančné prostriedky presunuté na opravu a údržbu školských zariadení. 


635006 Údržba budov, objektov alebo ich súčastí

Opravy vozoviek, chodníkov a spevnených plôch.

Opravy sa týkali poškodených vozoviek, chodníkov a spevnených plôch.  Oprava si často vyžiadala vybúranie  vozovky až na pláň, zarezanie poškodeného miesta, dobetónovanie a pokládku  asfaltobetónu. Práce na odstraňovaní porúch začali v marci 2012.  Postupne boli urobené opravy a odstránené výtlky na týchto komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava – Nové Mesto .

1.1 Dodávateľ: DAPOX spol. s r. o. Hrušková 831 06 Bratislava

- ul. Odbojárov - 46m2, Pri Starej prachárni -  96m2, Športová -  76m2, Bartoškova - 87m2,  Kalinčiakova  - 14m2, Stará Trnavská  - 49m2, V. Tegelhoffa - 159m2,  Horská - 260m2, Muštová - 140m2, Tegelfoffa 2. časť - 60m2, Tehelná - 66m2, Priečna - 36m2, Ukrajinská - 70m2, Laskomerského - 36m2, Brusnicová - 11m2, Junácka - 15m2, Bárdošova - 30m2, Horská a  Vínna 20m2, Nám. Biely kríž - 63m2, Skalická -  63m2, Tupého 170m2

 1.2 Dodávateľ: TSS+  Pittel Brausewetter, s. r. o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava

- Janoškova – 13,5m2, Belehradská 11,5m2, Brezovská – 7,6m2, Pluhová – 3,1m2, Skalická – 1,1m2, Pri Bielom kríži – 14,3m2, Legerského – 36, 5m2, J. C. Hronského + podesta schodov - 29,8m2, Čsl. Parašutistov - 20,2m2,  Pavlovska - 30,7m2, Černicová -  74,9m2, Hálkova - 15,3m2, Nám. Biely Kríž – 17,3m2, Klenová – 16,5m2, zálievka Záruby - 12,3t, Čremchová - 8,6t, Rozvodná - 1,8t, Hrdličkova - 3,7t,  Pod Klepáčom – 8,9t, Uhrova - 1,8t,  Škultétyho - 2,25m2, Záborského - 2,25m2, Ovručská – 2,25m2
  
Čerpanie:  86 128,13€ s DPH                                                     
                
                                                          
Zvislé a vodorovné dopravné značenie	

Dodávateľ: MOBILITA servis, s. r. o.,  Technická 6, 821 04 Bratislava
 
Priebežne sa vymieňali poškodené a dopĺňali ukradnuté zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia. Zmeny dopravného značenia a umiestňovanie dopravných zariadení boli realizované na základe spracovaného a schváleného Návrhu na určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení.  V roku 2012 bolo cca 50 návrhov na určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení predložených na schválenie v Operatívnej komisii oddelenia prevádzky dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

V roku 2012 boli vymenené a znovu osadené nasledovné počty zvislých dopravných značiek:
	skupina A - výstražné dopr. značky - 15 ks

skupina B - zákazové dopravné značky - 40 ks
skupina C - príkazové dopravné značky - 4ks
skupina IP - informatívne dopravné značky – 30ks 
dodatkové tabuľky E - 32 ks v tom aj cyklo – označníky
	značky upravujúce prednosť v jazde – 28ks
Obnovených bolo 45 priechodov pre peších. Celková plocha zrealizovaného vodorovného dopravného značenia je 865m².
Spomaľovacie dopravné prahy boli doplnené 42 ks - 0,5m dlhými segmentami 
Osadených bolo 78 dopravných kolov najmä v okolí OC Slimák a v okolí Račianskeho mýta a ul.  J. Hronského.
Opravené bolo zábradlie v celkovej dĺžke 56,5m, vymenený bol poškodený merač rýchlosti na Jaskovom rade a nastavené dopravné zrkadlá 5x na Jaskovom rade.
Dočasné dopravné značenie bolo použité pri poruchách na vozovke na týchto uliciach Škultétyho, Krahulčia, Letecká, Záborského, Ovručská, Ľudové námestie.
 
Čerpanie:  36 536,70€ s DPH
                                                                                         

Celkom rozpočtovaná čiastka : 275 000€ s DPH / kapitola 635 06 /
Čerpané:  122 664,83€ s DPH

Poznámka: Nevyčerpané finančné prostriedky boli rozpočtovým opatrením presunuté na opravu a údržbu školských zariadení

635 04 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie 

Čistenie uličných vpustov a prípojok na miestnych komunikáciách II. a IV. triedy 

Čerpanie:   0
Rozpočtovaná čiastka: 45 000€ s DPH


635006 Údržba budov, objektov alebo ich súčastí

1. Opravy vozoviek, chodníkov a spevnených plôch - 86 128,13€ s DPH
2. Zvislé a vodorovné dopravné značenie                   - 36 536,70€ s DPH	

Čerpanie:  122 664,83€ s DPH
Rozpočtovaná čiastka: 275 000€ s DPH


