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Informácia Mesta Detva, oddelenia výstavby a životného prostredia 

o prebiehajúcich a ukončených investičných akciách 

 

 

1, Informácia o prebiehajúcej investičnej akcii mesta Detva „Oprava miestnej    

    komunikácie a chodníkov – Novosady, Detva“. 

 
        Mesto Detva realizuje v súčasnej dobe plánovanú investičnú akciu „ Oprava miestnej 
komunikácie a chodníkov –Novosady Detva“. Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúcej miestnej 
komunikácie od mosta ul.A.Hlinku po areál IV.Základnej školy Detva, vrátane úprav komunikácie 
a parkovacích plôch pred bytovým domom ul.Bernoláka č.8,9,10. Súčasťou stavebných úprav bola 
bezbariérová úprava vstupu do areálu IV. ZŚ, čiastočná úprava chodníkov , výmena cestných 
a záhonových obrubníkov, úprava križovatky ul.Bernoláka a ul.Novosady a vodorovné dopravné 
značenie prechodov pre chodcov.   
       
 Ostatné údaje k stavbe: 
  Hlavný projektant stavby:          Projektcesty, s.r.o. 
                                                    Bernolákova 6024/58, 974 05 Banská Bystrica                                    
  Výber zhotoviteľa stavby:          - verejná súťaž 
  Vybratí zhotoviteľ stavby:           CESTNÉ STAVBY ŽILINA, spol.sr.o. 
                                                      Štrková 17, 011 54 Žilina  
  Stavbyvedúci:                            Jozef Líška 
  Stavebný dozor:                         Jaroslav Stašák 
  Cena za dielo podľa ZoD:          43 553,58  / vrátane DPH/ 
  Spôsob financovania:                - rozpočet mesta Detva  
  Čas plnenia:                              - 3 mesiace / podľa podmienok ZoD/ 
   - zahájenie prác:                       05/2013 
   - ukončenie prác:                      08/2013   
 
Celkom rekonštruovaná plocha:  
   Cesta - asfaltové plochy                                     2 417,00 m2  
   Chodník pre peších - zámková dlažba:                 218,00 m2   
  
Foto  po ukončení stavby: 
 
 



 



 
 

 

 

 

 

2, Informácia o ukončenej investičnej akcii mesta Detva „Chodník pre peších   

a cyklochodník , Novosady – Detva“. 

 
        O investičnej akcii sme Vás už informovali, stavebné práce sú ukončené, na stavbe prebieha 
preberacie konanie a bude zahájené kolaudačné konanie. V prílohe prikladáme foto po ukončení 
stavebných prác.  
  
Foto  po ukončení stavby: 







 
 

Vypracoval:  Jaroslav Stašák, oddelenie výstavby a ŽP 

 

 

3, Informácia o prebiehajúcej investičnej akcii mesta Detva „Oprava miestnej    

    komunikácie ul,Novosady - GARÁŽE“. 

 
        Mesto Detva realizuje v súčasnej dobe plánovanú investičnú akciu „ Oprava miestnej 
komunikácie ul.Novosady - GARÁŽE“. Dlho očakávaná investičná akcia je po dlhých rokoch 
v realizácii .Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúcej miestnej prístupovej komunikácie od  ul.Novosady po 
garáže  , vrátane obslužnej komunikácie medzi garážami. V rámci stavebných úprav bolo upravené  
podložie jestvujúcej štrkovej komunikácie a zrealizovaná vrchná krycia asfaltová úprava. Po oboch 
stranách asfaltovej úpravy bude zrealizovaný odvodňovací štrkový násyp v šírke 0,50 m v celej dĺžke 
asfaltovej úpravy. Žiadame preto aj touto cestou vlastníkov garáži aby tento štrkový násyp 
neprerušovali vybudovaním samostatných betónových vjazdov ku svojim garážovým vrátam, mohli by 



ste vytopiť susednú garáž.  Povolená je len štrková úprava s plynulým napojením na vybudovanú 
štrkovú krajnicu. Ďakujeme. 
Štrková krajnica bude dosypaná v priebehu 37 a 38.týždňa.  
       
 Ostatné údaje k stavbe: 
  Projektové úpravy :                   LENÁR –PROJEKCIA, Tajovského 1, 962 12 Detva 
                                                     
  Výber zhotoviteľa stavby:          - verejná súťaž 
  Vybratí zhotoviteľ stavby:           SKANSKA SK a.s. 
                                                      Krajná 29, 821 04 Bratislava  
  Stavbyvedúci:                            Bíreš 
  Stavebný dozor:                         Jaroslav Stašák 
  Cena za dielo podľa ZoD:          28 916,55  / vrátane DPH/ 
  Spôsob financovania:                - rozpočet mesta Detva  
  Čas plnenia:                              - 2 mesiace / podľa podmienok ZoD/ 
   - zahájenie prác:                       08/2013 
   - ukončenie prác:                      09/2013   
 
Celkom rekonštruovaná plocha:  
   Cesta - asfaltové plochy                                     2 210,00 m2  
   Spevnenie krajníc – štrková úprava:                     360,00 m2   
  
Foto   stavby: 

 





 
 

 

 

Vypracoval:  Jaroslav Stašák, oddelenie výstavby a ŽP 

 

 

4, Informácia o prebiehajúcej investičnej akcii mesta Detva „Oprava miestnej    

    komunikácie a rozšírenie VO ul, Vimperská, Detva“. 

 
        Mesto Detva realizuje v súčasnej aj ďalšiu dlho očakávanú  plánovanú investičnú akciu „ Oprava 
miestnej komunikácie a rozšírenie VO ul.Vimperská, Detva“. Dlho očakávaná investičná akcia je 
po dlhých rokoch v realizácii. Šírkové pomery a neustála tma na tejto prístupovej komunikácií   
nedovoľovali plynulú premávku na nej. Súčasťou stavebných úprav je aj asfaltová úprava obslužnej 
komunikácii medzi radovými garážami ul Vimeprská,  a dobudovanie verejného osvetlenia na 
prístupovej komunikácií. V rámci stavebných úprav bolo upravené  podložie jestvujúcej štrkovej 



komunikácie a zrealizovaná vrchná krycia asfaltová úprava. Po oboch stranách asfaltovej úpravy bude 
zrealizovaný odvodňovací štrkový násyp v šírke 0,50 m v celej dĺžke asfaltovej úpravy. Žiadame preto 
aj touto cestou vlastníkov garáži aby tento štrkový násyp neprerušovali vybudovaním samostatných 
betónových vjazdov ku svojim garážovým vrátam, mohli by ste vytopiť susednú garáž.  Povolená je 
len štrková úprava s plynulým napojením na vybudovanú štrkovú krajnicu. Ďakujeme. 
Štrková krajnica bude dosypaná v priebehu 37 a 38.týždňa. Stavba je v realizácií. 
       
 Ostatné údaje k stavbe: 
  Projektové úpravy :                   LENÁR –PROJEKCIA, Tajovského 1, 962 12 Detva 
                                                     
  Výber zhotoviteľa stavby:          - verejná súťaž 
  Vybratí zhotoviteľ stavby:           SKANSKA SK a.s. 
                                                      Krajná 29, 821 04 Bratislava  
  Stavbyvedúci:                            Bíreš 
  Stavebný dozor:                         Jaroslav Stašák 
  Cena za dielo podľa ZoD:          53 644,45  / vrátane DPH/ 
  Spôsob financovania:                - rozpočet mesta Detva  
  Čas plnenia:                              - 2 mesiace / podľa podmienok ZoD/ 
   - zahájenie prác:                       08/2013 
   - ukončenie prác:                      09/2013   
 
Celkom rekonštruovaná plocha:  
   Prístupová cesta cesta - asfaltové plochy             745,00 m2  
   Cesta garáže – asfaltová úprava                        1 920,00 m2 
   Spevnenie krajníc – štrková úprava:                     397,00 m2   
   Predĺženie verejného osvetlenia                           202,00 bm 
  
Foto   stavby: 

 





 
 

 

 



 
 

 

 

5, Informácia o prebiehajúcej investičnej akcii mesta Detva „Oprava miestnej    

    komunikácie a chodníkov ul. Tajovského , Detva“. 

 
        Mesto Detva realizuje v súčasnej dobe aj ďalšiu plánovanú investičnú akciu „ Oprava miestnej 
komunikácie a chodníkov ul.Tajovského, Detva“. Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúcej miestnej  
komunikácie ul.Tajovského vrátane prístupových chodníkov. V rámci stavebných úprav bude 
zrekonštruovaný asfaltový povrch komunikácie a prístupový chodník, ktorý tvorí spojnicu  na už 
zrekonštruovaný chodník v ul. Bernolákovej.  
       
 Ostatné údaje k stavbe: 
  Projektové úpravy :                   LENÁR –PROJEKCIA, Tajovského 1, 962 12 Detva 
  Výber zhotoviteľa stavby:          - verejná súťaž 
  Vybratí zhotoviteľ stavby:           SKANSKA SK a.s. 
                                                     Krajná 29, 821 04 Bratislava  
  Stavbyvedúci:                            Bíreš 
  Stavebný dozor:                         Jaroslav Stašák 
  Cena za dielo podľa ZoD:          42 870,68  / vrátane DPH/ 
  Spôsob financovania:                - rozpočet mesta Detva  
  Čas plnenia:                              - 2 mesiace / podľa podmienok ZoD/ 
   - zahájenie prác:                       08/2013 
   - ukončenie prác:                      09/2013   
 
Celkom rekonštruovaná plocha:  
   Cesta - asfaltové plochy                                     1 300,00 m2  
   Spevnenie krajníc – štrková úprava:                     676,00 m2   
  
Foto  stavby: 

 

 



 
 

 

 





 
 

 

 

Vypracoval:  Jaroslav Stašák, oddelenie výstavby a ŽP 

 

6, Informácia o prebiehajúcej investičnej akcii mesta Detva „Modernizácia a stavebné   

     úpravy  Kultúrneho domu – Detva“. 

 
        O prebiehajúcej rekonštrukcii Vás priebežne informujeme .Práce sa realizujú v súčasnej dobe už 
aj na interiéroch a na fasáde objektu. Prikladáme návrh úprav podľa posledných návrhov interiéru 
a exteriéru objektu.        

 

Vypracoval:  Jaroslav Stašák, oddelenie výstavby a ŽP 





  

 


