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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk 

Špecifikácia stavebnej práce 
 

Predmetom verejného obstarávania je oprava ulice Partizánska, ulice Rudná a časti 

Centrálnej oddychovej zóny v Nižnoslanskej Bani. Pre potreby stavebného úradu vyžaduje 

Obec od výhercu verejného obstarávania taktiež pre realizované opravy zjednodušenú 

projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude jednoduchá sprievodná správa, jednoduchá 

technická správa, situačný výkres a priečny rez vozovkou. Pokiaľ bude zhotoviteľ účtovať 

sumu za práce, ktoré nie sú zahrnuté v Špecifikácii tovaru (presun techniky, likvidácia odpadu 

atď.), je nutné, aby tieto skutočnosti zohľadnil pri výpočte súhrnnej ceny a v krycom liste 

rozpočtu, ktorý je súčasťou povinných príloh k VO. 

 

Ulica Partizánska 

Ulica Partizánska sa nachádza v časti „Nižná Slaná obec“: 

Súčasťou rekonštrukcie bude: 

 vyčistenie ulice na ploche 1680 m2 
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 vyrovnanie povrchu o výmere približne 550 m2 asfaltovým betónom hrúbky 20-

40 mm 

 spojovací asfaltový postrek na povrch o výmere 1680 m2 

 kompletná renovácia asfaltového povrchu ulice o výmere približne 1 680 m2 

asfaltovým betónom hrúbky 50 mm 

 

Ulica Rudná 

Ulica Rudná sa nachádza v časti „Nižnoslanská Baňa“: 

Súčasťou jej opravy bude: 

 vyčistenie ulice na ploche 1000 m2 

 vyrovnaním povrchu o výmere cca 1 000 m2 asfaltovým betónom hrúbky 20-40 

mm 

 spojovací asfaltový postrek na povrch o výmere 1000 m2 

 natiahnutie asfaltového betónu hrúbky 50 mm na povrch o výmere 1000 m2 
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Asfaltovanie vstupu do centrálnej zóny v časti Nižnoslanská Baňa 

Centrálna zóna sa 

bude nachádzať medzi 

budovou kolkárne 

(Dobšinská 84) a bývalým 

kultúrnym domom 

(Námestie Baníkov 34/3): 

Vôdzka k vyhotoveniu 

centrálnej zóny je už 

v zhotovenej vizualizácii od 

spoločnosti Fajnstav, ktorú 

predkladáme pre ilustráciu. 

 

 

 

 

 

Vstup do centrálnej zóny z ulice Dobšinská. Hnedá plocha na vizualizácii bude asfaltový 

povrch, červeno-šedá dlažba o hrúbke minimálne 80 mm, ktorá znesie aj nákladnú dopravu. 

Zadávateľ zákazky žiada od zhotoviteľa okrem plochy stanovenej vo vizualizácii spevnenie 

aj asfaltovanie plochy od vjazdu do centrálnej zóny až po múr budovy, kde vzniknú parkovacie 

miesta. 
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Súčasťou vyhotovenia bude: 

 vyčistenie plochy o výmere 200 m2 

 asfaltový postrek plochy o výmere 200 m2 

 asfaltový betón zmesi AC-11 s hrúbkou 50 mm na plochu 200 m2 

 asfaltový betón zmesi AC-16 s hrúbkou 50 mm na plochu 200 m2 

 

 


