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Oprava špecifikácie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Technická evidencia 
miestnych komunikácií a pasport zvislého dopravného značenia v meste Žiar nad Hronom.

Riešené územie je situované v intraviláne mesta Žiar nad Hronom, katastrálne územia Žiar nad 
Hronom, Šašovské Podhradie a Horné Opatovce v Banskobystrickom kraji.

1, Technická evidencia miestnych komunikácií mesta Žiar nad Hronom
Predmetom zákazky je vypracovanie technickej evidencie miestnych a účelových komunikácií 
v správe mesta Žiar nad Hronom v zmysle § 3d, odst. 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov pri rešpektovaní nasledovných požiadaviek : 
a/ technická evidencia bude vyhotovená vo forme pasportu miestnych komunikácií, ktorý bude 

obsahovať tabelárnu, mapovú a grafickú časť, pričom pod pojmom „miestne komunikácie“ sa 
rozumejú cesty, ulice, chodníky, parkoviská a odstavné plochy pre motorové vozidlá umiestnené 
mimo cestné komunikácie a námestia;

b/ zachytené budú všetky miestne komunikácie v intraviláne mesta, ktorých správcom je mesto Žiar 
nad Hronom s nasledovným rozdelením a náležitosťami :
- základné technické parametre miestnych komunikácií ako kategória, dĺžka, šírka, plocha, názov 

cesty resp. ulice, technický stav, dopravný režim, materiálové vyhotovenie, objekty na komunikácii, 
v prípade existencie parkovísk, počet parkovacích miest

- zatriedenie miestnych komunikácií do jednotlivých tried (zákon č. 135/1961 Zb. cestný zákon)
- zdokumentovanie odvodnenia miestnych komunikácií ( počet a umiestnenie uličných vpustov); 

c/ okrem miestnych komunikácií budú vyššie uvedené údaje spracované aj pre cesty v intraviláne
mesta a jeho miestnych častí :
- cesta I/50 -  ul. SNP
- cesta I/65 -  ul. Priemyselná /len v k. ú. Horné Opatovce/
- cesta III/050075 -  ul. A.Dubčeka /v smere do obce Lovča len po značku označujúcu koniec obce/
- cesta III/050076 -  ul. Partizánska /v smere na Zvolen len po značku označujúcu koniec obce/
- cesta III/065028 -  prístupová komunikácia do miestnej časti Šašovské Podhradie od cesty I/65

končiaca v obci križovatkou ciest Pod Suť a Istebné
- cesta III/050092 -  komunikácia prebiehajúca cez miestnu časť Šašovské Podhradie -  Píla

v smere na Hronskú Dúbravu po značku označujúcu koniec obce.

2, Pasport zvislého dopravného značenia v meste Žiar nad Hronom
Predmetom zákazky je vyhotovenie prehľadu o použitom zvislom dopravnom značení na miestnych 
komunikáciách a komunikáciách uvedených pod bodom 1., písm. c/ v meste Žiar nad Hronom s 
uvedením jeho druhu, reflexnej triedy, umiestnenia, druhu nosiča, správcu a technického stavu.

Spoločné požiadavky pre obe zákazky :
- grafické, mapové a tabelárne spracovanie
- možnosť priebežnej aktualizácie údajov zákazníkom
- spracovanie aj v digitálnom formáte
- digitálna vrstva pre použitie v GIS štandardizovaný formát (autocad)
- zabezpečenie a obstaranie všetkých vstupných podkladov potrebných k vypracovaniu 

predmetu prieskumu
- zmluvné zabezpečenie odplatných aktualizácií na dobu neurčitú.

Poskytnuté podklady a doplňujúce informácie :
- mesto Žiar nad Hronom má v správe cca 20 km uličných komunikácií, cca 48,5 km chodníkov 
/vrátane chodníkov pri cestách I. a III. triedy/ a nešpecifikovanú plochu parkovísk a odstavných plôch;

- dĺžkové parametre ciest I. a III. triedy nie sú známe
- žiadne mapové podklady nebudú poskytnuté, uchádzač si zabezpečí podklady na vlastné náklady;
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- v cene budú zahrnuté všetky úkony spojené s procesom až do ukončenia predmetu zákazky;
- všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov, vypracovaním a predložením ponuky 

znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Vzhľadom ku špecifičnosti spracovania evidencií a cenovej ponuky, vyžaduje sa osobná obhliadka 
miestnych komunikácií, ciest a zvislého dopravného značenia v meste Žiar nad Hronom.

Dopĺňa sa:

Vypracovanie cenovej ponuky si vyžaduje obhliadku miestnych komunikácií mesta Žiar nad 
Hronom a zvislého dopravného značenia v meste Žiari nad Hronom, za účelom zohľadnenia 
konkrétnych terénnych a priestorových podmienok ako aj jednotlivých špecifík miestnych 
komunikácií.

Mgr. Michaela Krnčoková -  vedúca odboru verejného obstarávania 

V Žiari nad Hronom, dňa 11.6.2015


