Program 7:

Pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržované pozemné komunikácie

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2018

2019

2020

113 180,00
30 000,00
0,00
143 180,00

126 680,00
0,00
0,00
126 680,00

126 680,00
0,00
0,00
126 680,00

Štruktúra výdavkov:
7
Pozemné komunikácie
7.1
Správa a údržba pozemných komunikácií a dopravného
značenia
7.2
Správa a údržba chodníkov
7.3
Výstavba miest. komun. a chodníkov
7.4
Údržba miestnych komunikácii

143 180,00 Eur
25 000,00 Eur
5 000,00 Eur
30 000,00 Eur
83 180,00 Eur

Podprogram 7.1:

Správa a údržba pozemných komunikácií a
dopravného značenia

Zámer podprogramu:

Bezpečná a kvalitná cestná premávka

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia územného rozvoja a ŽP

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2018

2019

2020

25 000,00
0,00
0,00
25 000,00

35 000,00
0,00
0,00
35 000,00

35 000,00
0,00
0,00
35 000,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

2018

2019

2020

Zabezpečiť opravu mestských
komunikácií a dopravného značenia

oprava výtlkov na miestnych komunikáciách

700 m2

700 m2

700 m2

20 ks
30 ks

20 ks
30 ks

20 ks
30 ks

opravy zvislých dopravných značiek
osadenie nového zvislého dopravného značenia

Komentár : Aktivita zabezpečuje údržbu a súvislé opravy na mestských komunikáciách.
Štruktúra výdavkov:
7.1
Bežné výdavky

25 000,00 Eur
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Rozpočtovaná čiastka vo výške 25.000,- € je určená hlavne na opravy výtlkov, prípadne iných
porúch na miestnych komunikáciách.

Podprogram 7.2:

Správa a údržba chodníkov

Zámer podprogramu:

Kvalitné chodníky v Meste Stupava

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia ŽP a územného rozvoja

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2018

2019

2020

5 000,00
0,00
0,00
5 000,00

5 000,00
0,00
0,00
5 000,00

5 000,00
0,00
0,00
5 000,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

2018

2019

2020

Zabezpečiť bezpečné chodníky pre
chodcov

údržba a opravy jestvujúcich chodníkov

100 m2

100 m2

100 m2

Komentár : Aktivita obsahuje údržbu jestvujúcich chodníkov počas celého roka.
Štruktúra výdavkov:
7.2
Bežné výdavky

5 000,00 Eur

Podprogram 7.3:

Výstavba miest. komun. a chodníkov

Zámer podprogramu:

Budovanie mestských komunikácií

Zodpovednosť:

ved. odd. výstavby a ŽP

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2018

2019

2020

0,00
30 000,00
0,00
30 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukcie
mestských komunikácií

zrekonštruovať miestne komunikácie
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2018

2019

2020

0

0

0

Komentár :
Aktivita zahŕňa kompletnú rekonštrukciu mestských komunikácií, prípadne
chodníkov.
V rozpočte na r. 2018 je rozpočtovaná čiastka 30.000,- €. Ide o investičnú akciu prechádzajúcu
z roku 2018 - výstavba parkoviska pri Zdravotnom stredisku.

Štruktúra výdavkov:
7.3
Kapitálové výdavky

30 000,00 Eur

Podprogram 7.4:

Údržba miestnych komunikácii

Zámer podprogramu:

Pravidelne udržiavané
organizáciou VPS

Zodpovednosť:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava

pozemné

komunikácie

príspevkovou

Rozpočet :
rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

2018

2019

2020

83 180,00
0,00
0,00
83 180,00

86 680,00
0,00
0,00
86 680,00

86 680,00
0,00
0,00
86 680,00

Ciele a výstupy:
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a
čistenie miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev

spotreba materiálu na zimnú údržbu

Zabezpečiť výkon zimnej údržby
miestnych komunikácií

pohotovosť pri zimnej údržbe

2018

2019

2020

30 t

30 t

30 t

4800 hod.

4800 hod.

4800 hod.

Komentár : Aktivita zahŕňa vecné plnenie vykonávané pre Mesto Stupava príspevkovou
organizáciou Verejnoprospešné služby Stupava.
Štruktúra výdavkov:
7.4
Bežné výdavky

83 180,00 Eur

V tomto podprograme sú zahrnuté nasledovné výdavky:
0490 - miestne hospodárstvo
634 003 - poistenie motorových vozidiel 5.250,- €
637 035 - platba cestnej dane
6.800,- €
Celkom
12.050,- €
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Okrem týchto výdavkov je tu zahrnutý príspevok pre PO Verejno prospešné služby vo výške
71.500,- €.
Vecné plnenie:
-

zimná údržba a pohotovosť
údržba chodníkov
údržba stupavskej cyklotrasy
letná údržba
údržba dažďových vpustí, naplavenín
opravy dopravného značenia, miestnych komunikácií.

Zimná údržba - ide o náklady na držanie pohotovosti pracovníkmi a monitorovanie situácie v
mestečku v prípade kalamitných situácií, materiálové náklady, prácu v nadčasových hodinách. Je
nutné zabezpečiť dostupnosť strojov, materiálu a pracovnej sily mimo pracovnej doby - spravidla
ide o výkony v nadčasoch, cez víkendy a sviatky. Vzhľadom na minulé obdobia bola položka
znížená, a to vo väzbe na materiálové náklady - posypový materiál.
Zimná údržba sa vykonáva 3 traktormi (iba 1 s rozsypom materiálu), Locust a zametačka na
chodníky. Zástavky a chodníky sú čistené a udržiavané ručne zamestnancami VPS. Dôležitou
súčasťou ich práce pri výkone zimnej údržby je aj dočisťovanie udržiavaného priestranstva. Z
uvedenej položky sa kryje aj údržba špeciálnych zariadení: pluhy, soľnička, nástavce, radlice nátery, opravy, výmeny britov.
Údržba chodníkov, letná údržba predstavuje zametanie, čistenie krajníc, údržbu cyklotrás (úprava
terénu, zametanie, drobné opravy). V roku 2017 doposiaľ VPS vyčistila cca 23,5 km krajníc,
ktoré sú udržiavané prevažne ručne. Okrem ich čistenia, sú dokladané aj smetné nádoby a
vykonávané opravy dlažby menšieho rozsahu. V roku 2018 sa vzhľadom na novopreberané
lokality a ulice predpokladá ich navýšenie na 25 km. Údržba cyklotrás je vykonávaná raz v
mesiaci.
Údržba dažďových vpustí a čistenie naplavenín - predstavuje čistenie po každom väčšom
zrážkovom období od naplavenín z komunikácii, z nespevnených ciest - ide o ulice, napr.
Karpatská, Pod Kremenicou, Lesná, Nová, Pri obore, Kalvárska, atď.. Je nevyhnutné čistiť aj
žľaby a dažďové vpuste, ide o ulice napr. Hlavná, Zdravotnícka, Janka Kráľa, Ružová, Mlynská,
Kúpeľná, Lesná, Nová, Železničná, a iné. Pre ilustráciu - vyčistenie žľabu sa môže pohybovať pri
nákladoch na úrovni 300 EUR.
Povinnosťou organizácie je aspoň v periodicite raz za rok vyčistiť a skontrolovať všetky dažďové
vpuste a žľaby v celom mestečku (resp. ulice, ktoré sú v správe) - napr. celá oblasť Kolónia,
odvodňovací kanál vyúsťujúci na Železničnej ul., veľký žľab na Kalvárskej, a pod..
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