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Určené na zasadnutie 
Na 27. MsZ v Moldave nad Bodvou 
dňa  10. 06. 2021                        
K bodu programu č.: 19 

 
Názov materiálu: 
Schválenie zámeru vybudovania prístupovej cesty k Cirkevnému školskému centru 
s vyučovacím jazykom maďarským 
 
 

predkladá: 
 
PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. 
prednosta úradu 

vypracované: 
 
Ing. Eva Tóthová 
Investičný odbor 

prerokované: 
Mestská rada 
Komisia finančná, správy majetku a obchodu 
Komisia investičných činností a výstavby 
 

materiál obsahuje: 
 dôvodovú správu 

 návrh na uznesenie 
 výkres situácie 
 predbežný rozpočet 

 
Legislatívne východiská: 
 

 zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 

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.: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Dôvodová správa k bodu č. 19 
Schválenie zámeru vybudovania prístupovej cesty k Cirkevnému školskému centru 

s vyučovacím jazykom maďarským 
  

Cieľ: Vybudovanie prístupovej cesty ku Cirkevnému školskému centru s vyučovacím jazykom  
         maďarským 

 
V rámci úpravy nevyhovujúceho stavu účelovej komunikácie pri poliklinike, ktorá vedie  do areálu 
novostavby Cirkevného školského centra s vyučovacím jazykom maďarským, ktorej investorom je 
Nadácia pre budúcnosť – A Jövőért Alapítvány a k neupraveným parkoviskám pri poliklinike 
a súkromným garážam, je potrebné vypracovanie projektu stavebného a dopravného riešenia  pre 
komunikáciu,  chodníky s prechodmi a parkovacie plochy s odvodnením. V súčasnosti je dopravná 
situácia v danom priestore chaotická, nemá bezpečné zóny na prechádzanie s chodníkmi 
a s rastúcou frekvenciou automobilovej dopravy po otvorení školského zariadenia  môže dôjsť ku 
kolíziám chodcov s automobilmi. Zvlášť treba upozorniť na možné nebezpečenstvo stretu chodcov 
žiakov a invalidných pacientov s prichádzajúcimi a odchádzajúcimi automobilmi z parkovacích 
plôch a od areálu školy a garáží. Komunikácia a priestory súvisiace s dopravnou situáciou v danom 
úseku si vyžadujú komplexné dopravné a stavebné riešenie s odvodnením a osvetlením plôch. 
 
V prvej fáze je potrebné vykonať udržiavacie práce štrkových plôch na komunikácii a parkovacích 
miestach, ktoré odstránia výškové nerovnosti a pripraví sa plocha pre komunikáciu a parkoviská  
s asfaltovým a dláždeným povrchom podľa projektu. Stavebné práce je potrebné vykonať z dôvodu  
nevyhovujúceho stavu  účelovej komunikácie ku garážam a parkovacích plôch pri poliklinike, čo 
vplýva na bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku. Účelová komunikácia má doterajší kryt 
z kameniva drveného, má nerovný povrch a na viacerých miestach sú vytvorené jamy, ktoré sa 
počas dažďa naplnia dažďovou vodou, čo spôsobuje zlú priechodnosť peším aj autám. Vo vstupnej  
časti vjazdu na účelovú komunikáciu sú veľké plochy degradovaného betónu a betónových panelov 
v nevyhovujúcej šírke 5,2 m, ktoré je potrebné odstrániť  a plochu vyrovnať z kameniva drveného 
so zhutnením v šírke min. 6 m  pre obojsmernú  komunikáciu. Po oboch stranách  účelovej 
komunikácie  výškovo zrovnať vjazdy, výjazdy a parkovacie plochy.  
Udržiavacie práce sú vo výške 30 328,02 € a  pozostávajú z týchto položiek: 

 Rozoberanie vozovky a plochy z panelov  

 Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm  

 Rozrytie vrstvy  podkladu z kameniva 

 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením hr. 100 mm   

 Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04-0,06 m3/m2    

 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 5 km    

 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 

 Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a príplatok do 3000m  
 
V druhej fáze  je vypracovanie  stavebného a dopravného projektu „Komunikácie a parkovisko pri 
poliklinike ul.ČSA“ ,  ktorého cena zatiaľ nie je stanovená.  



 

3 
 

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ...../2021 z 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 06. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu 
 

 schvaľuje 
 
1. Udržiavacie práce na komunikácii a parkovisku pri poliklinike ul. ČSA v sume 30 328,02 €. 
2. Vypracovanie projektu Komunikácia a parkovisko pri poliklinike  ul. ČSA. 
 
 
 
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. 
 
 
 


