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Legislatívne východiská: 
 

 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

v prípade úspešnosti projektu 
spolufinancovanie   5% 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu 
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku 
obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu 
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku 
obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní 
vystúpi. 

 
 



 
 

Dôvodová správa k bodu č. 2 
K Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: Dobudovanie technickej 
infaštruktúry v meste Moldava nad Bodvou 
 
 
V zmysle schváleného zámeru zapojenia sa do projektu Technická vybavenosť v obciach s 
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít predkladáme mestskému zastupiteľstvu 
nasledovný materiál: 
 
Mesto dalo vypracovať projekt na rekonštrukciu, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu. Výška 
rozpočtu  lávky pre peších je - 90 338,96 Eur (v súčasnosti sa upravuje rozpočet zábradlia podľa 
požiadavky Mesta Moldava nad Bodvou). 
Technická správa lávky: 
 Projektová dokumentácia statiky rieši novú oceľovú lávku pre peších a cyklistov cez rieku 
Bodva na KM 18,570. Táto lávka nahradí jestvujúcu lávku, presne na tomto istom mieste.  
 Jestvujúca lávka je značne skorodovaná a jej  poloha nevyhovuje voči úrovni storočnej 
vody-Q100, podľa projektu „Ochrany intravilánu mesta“, ktorý spracoval SVP š.p. OZ Košice. 
Úroveň Q100 je stanovená na kótu 208,840 m.n.m. Spodná hrana konštrukcie lávky sa nachádza 
500mm nad touto kótou storočnej vody. V tejto ochrannej zóne sa nenachádzajú ani základy lávky. 
Keďže poloha mostovky sa nachádza vyššie oproti pôvodnej mostovke, (cca o 1000mm) bude 
nutné tomu výškovo prispôsobiť prístupové chodníky. Toto táto dokumentácia nerieši, ale 
v rozpočte je orientačná cena pre úpravu chodníkov.   
 Pred osadením novej lávky je nutné jestvujúcu lávku odstrániť, a taktiež odstrániť 
železobetónové panely, ktoré slúžia ako jej základy. Tieto náklady sú taktiež zohľadnené 
v rozpočte. 
 
Základy 
 Konštrukcia lávky je založená na plošných základoch, dvoch zhodných základových pásov 
zo železobetónu. Základ sa skladá z dvoch častí samotného pásu a hornej časti – krčka. Základy 
nie sú v jednej výškovej úrovni, keďže jedna podpora lávky je pevná a druhá posuvná na 
elastomerovom ložisku. Základy sú navrhnuté z betónu C30/37, použitá výstuž je kvality B 500B. 
Po presnom vymeraní sa vyvŕtajú na hornej hrane krčkov otvory profilu 28mm do hlbky 250mm 
a chemickou kotvou HIT-RE500 sa zalepia nerezové kotevné skrutky M24-A4. Priestor v úložnej 
platni KP2 medzi kotevnou skrutkou a hranou otvoru v platni sa vyplní tmelom HIT-RE500. 
V úložnej platni KP3, nad elastomerovým ložiskom, sa oválne otvory nevyplňajú. Pod úložné 
platne KP2 sa nanesie malta Vusokret 50-06M. 
 
Nosná konštrukcia 
 Nosná konštrukcia pozostáva z troch častí A, B, C z dôvodu prepravy a montáže. 
V jednotlivých častiach sú prvky medzi sebou spájané nosnými tupými a kutovými zvarmi. 
Jednotlivé časti sú medzi sebou na mieste osadenia spojené cez oceľové platne hrúbky 40mm 
skrutkami M24-8.8, žiarovo pozinkovanými. Statický rozpon lávky je 18 795mm a čistá - 
priechodná šírka lávky je 2500mm (požiadavka investora). Hlavným nosným prvkom lávky sú tri 
valcované profily HE500A, ktoré sú medzi sebou v hornej a dolnej časti poprepájané profilmi 
IPE80 a kruhovými trubkami profilu 51x3,6mm. Na profily IPE80 sú privárané jaklové profily 
80x50x4. Tieto profily sú od seba a HE500A profilov vzdialené tak, aby pri ukladaní dosák 
podlahy nevznikol odpad. Na bočných nosníkoch HE500A budú navarené plechy pre kotvenie 
stĺpov zábradlia. 



 
 Povrchová úprava nosnej konštrukcie lávky bude riešená metalizáciou zinacorom. Pred 
metalizáciou je nutné konštrukciu otrieskať železnou drťou na kvalitu 2,5. Po metalizácii bude 
konštrukcia opatrená  1x syntetickým náterom, s tmavo sivým odtieňom podľa výberu investora. 
 Kvalita použitej ocele je S235 JR. 
Podlaha - mostovka 
 Je navrhnutá z plných dosák „SOLID MELANGE“ – WOODLOOK o rozmeroch 
4000x130x18mm. Na kotvenie dosák do oceľových profilov používať montážny klip Solid 
a nerezové vruty do ocele M4x20. Farebný odtieň navrhujem Merbau. 
Zábradlie 
 Nosné stĺpiky zábradlia sú navrhnuté z jaklových profilov 80x80x3mm, a kotvia sa 
k plechom skrutkami M16-5.6. Madlo zábradlia je navrhnuté z tenkosteného profilu 
U 80x50x4mm, ktoré je otvorom otočené dole, a do ktorého je možné osadiť LED svietiace pásy. 
V koncových platniach madiel a stĺpikov sú vynechané otvory pre rozvod káblov ELI po celej 
dĺžke lávky. Madla do stĺpikov sú kotvené skrutkami M10-5.6, a medzi stlpami a platňami madiel 
sú 5mm hrubé tesnenia z kompaktnej gumy. 
V súčasnosti sa pracuje ešte na výplete zábradlia podľa návrhu, rozpočet bude upravený v zmysle 
nového projektu.  
  
Všetky prvky zábradlia sa žiarovo pozinkujú a opatria sa 1x syntetickým náterom v tmavo sivom 
odtieni. 
 
 V prípade potreby, je možné ako výplet zábradlia  použiť aj iné prvky podľa výberu 
investora a ponuky trhu, napr. kované zábradlie. Stĺpiky a madlo by ostalo podľa spracovaného 
projektu. 
Konštrukcia lávky je navrhnutá podľa platných noriem a vyhovuje kritériám únosnosti 
a spoľahlivosti.  (V Michalovciach 03.04.2019, Ing. Pavol Tulenko). 
 
Nevyhnutnou podmienkou na podanie žiadosti je aj výstavba nových pozemných komunikácií.  
 
Navrhovaná stavba – DOPRAVNÁ KOMUNIKÁCIA A CHODNÍK Vodná bude slúžiť na 
zabezpečenie dopravného prístupu k pozemkom rodinných domov v rómskej osade v Moldave 
nad Bodvou (dopravná komunikácia) ako aj pešieho dopravného prístupu obyvateľov uvedenej 
osady do ostatných častí mesta (chodník). 
Dopravná komunikácia je navrhnutá v bezprašnej povrchovej úprave z asfaltobetónu, šírky 3,0 m 
(v kritickom úseku bude zúžená podľa priestorových možností). V rozšírenom uličnom priestore 
sa na komunikácii zhotoví výhybňa umožňujúca vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel. (Výhybňa je 
navrhnutá v minimálnych rozmeroch, aby neslúžila ako odstavná plocha).  
Celková dĺžka riešenej komunikácie je 236,11 m, celková plocha 738 m2.  
Chodník je navrhnutý za účelom oddelenia motoristickej a pešej premávky s cieľom ochrany 
chodcov. Navrhnutý je v šírke 1,50 m, čo postačuje pre 2 protismerné pruhy pre peších. Chodník 
bude slúžiť všetkým obyvateľom osady smerujúcim do centra mesta i na sídlisko. 
Chodník je navrhnutý v dĺžke 84,53 m a ploche 127 m2. 
Dopravná komunikácia bude úrovňovo napojená na existujúce miestne komunikácie mesta 
Moldava nad Bodvou v 2 miestach (tak ako doposiaľ).  
Chodník bude napojený na existujúci chodník smerujúci k lávke cez rieku Bodva. 
Konštrukčné vrstvy dopravnej komunikácie budú mať nasledovnú skladbu: 
 Asfaltový betón ACo 11, CA 50/70, II, 50         50 mm 
 Spojovací postrek PS, CBP 0,2 kg/m2 
 Asfaltový betón ACl 16, CA 50/70, II, 60         60 mm 



 
 Spojovací postrek PS, CBP 0,5 kg/m2 
 Štrkodrvina ŠD, 0-32 zhutnená       150 mm 
 Štrkodrvina ŠD, 0-63 mm zhutnená         250 mm       

Spolu              510 mm 
 

 
Konštrukcia chodníka bude: 

 Asfaltový betón ACo 16, CA 50/70, II, 60         60 mm 
 Spojovací postrek PS, CBP 0,5 kg/m2 
 Štrkodrvina ŠD, 0-32 zhutnená       100 mm 
 Štrkodrvina ŠD, 0-63 mm zhutnená         250 mm       

Spolu              410 mm 
 
CENA S DPH V EUR ..........   80 958,92 € 
Z TOHO:  
Dopravná komunikácia ...    70 166,74 € 
Chodník............................    10 792,19 € 
 
 
 
Uznesenie č. ..../2019 z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 9. 09. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
 
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: Dobudovanie 
technickej infaštruktúry v meste Moldava nad Bodvou, nasledovne: 

a) Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1 
b) Názov projektu: Dobudovanie technickej infaštruktúry v meste Moldava nad Bodvou 
c) Mestské zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú 

v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta  
d) Mestské zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, 

t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov 
e) Mestské zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa  

 
 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 


