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RÁMCOVÁ DOHODA č. s,G. lóc; /eoii J .SckSiC... 
číslo dodávateľa: 2022/GA/01/027 

na · uskutočnenie stavebných prác 

Súvislé kobercové opravy ciest na území KSK 
(ďal ej ako „rámcová dohoda" alebo „dohoda") 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekt orých 
zákonov a podľa§ 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ď al ej ako „Obchodný zákonník") 

Objednávateľ : 

sí dlo · podľa zria ďovacej listiny: 
korešpondenčná adresa: 
osoba konajúca v mene organizácie: 

· osoba oprávnen~ ro k ovať 

vo veciach obchodných: 
vo veciach realizačnýc h: 

IČO: 

D I Č: 

IČDPH: 

bankové spojenie: 
IBAN: 

SWIFT/BIC: 
právna forma: 
kontakt: 
e-mail : 
web stránka pre zverejnenie dohody: 

(ďal e j len.ako „ objednávateľ" ) 

medzi zmluvnými stranami 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
Ostrovského 1, 040 01 Košice 
Doc. Ing. Anton Trišč, PhD.,'MBA, generálny ri aditeľ 

Doc. Ing: Anton Trišč, PhD., MBA, generálny ri aditeľ . , . 

Ing. Peter Vaľko, r iaditeľ Prevádzkového úseku 
35 555 777 
2021772544 . 
SK2021772544 
štátna pokladnica 
SK68 8180 0000 0070 0040 9705 
SPSRSKBA 

. príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 
tel.: 055/7894933 
sekretariat@scksk.sk 
www.séksk.sk 

a 

Dodávateľ : Združenie 11Súvislé opravy KSK" zastúpené Vedúcim účastníkom združenia na základe Zmluvy 
o združení zo dňa 20.04.2022 a plných mod. 

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
IČO: 17 317 282 
DIČ: 2020316298 
IČ DPH : SK2020316298 
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, 
Oddiel: Sro, v ložka č. 991/B 
(ď ále j len „STRABAG") 
COLAS Slovakia, a:s. 
Orešlanska 3168/7, 917 01 Trnava 
I ČO : 31 651402 
DIČ: 2020492111 
I Č DPH: SK202049211 
Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, 
Oddiel: sa; vložka č. 10798/T 
(cfalej len „COLAS") 

Vedúci č l e n zdrufenla 
sídlo: 
korešp on denč n á adresa: 
osoba konajúca v mene s p oločnos t i: 

EUROVIA SK, a.s. 
Oslo b odite ľov 66,040 17 Košice 
IČO: 31 651 518 
DIČ: 2020490274 
IČ DPH: SK2020490274 
Zapísaná v OR Okre1>ného súdu Košice 1, 
Oddiel: Sa, vložka č. 248/v 
(ďalej len „EUROVIA") 

' 

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Brat islava 
Priemyselná 248/4, 044 10 Geča 
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ 
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ 



r 
vo veciach o~chodných: 

IČO: 

DIČ: 

I ČDPH: 

bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT/SIC: · 
právr:ia forma: · 
kontakt: 

. (ďalej len ako „ dod áva teľ" ) 

Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ 
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ 
17 317 282 
2020316298 
SK 2020316298 
Slovenská spori teľňa, a.s. 
SK32 0900 0000 0051 7824 3256 
GIBASKBX 
s poločnosť s ruče n ím obmedzeným 
Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkóvej jednotky Í<ošice 
norbert.szo@strabag.com; tel.: +421911390070 

(ďal~j spolu s objednávateľom aj ako „zmluvné strany"). 

PREAMBULA 

Táto dohoda sa uzatvár_a na základe verejného obstarávania uskutočneného objednávateľom, ako výsledok 
zadávaQia nadlimitnej zákazky realizovanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďale j ako „zákon o verejnom obstarávaní" alebo 
„ZVO") vyhlásenej Oznámením o vyhlásení verejného obstaráv_ania zverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku 
Európskej únie dňa 02.02.2022 pod číslom 2022/S 023-056391 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2022 

dň a 03.02.2022 pod značkou 9704- MSP na predmet zákazky - uskutočnenie stavebných prác s názvom: ,,Súvislé 
• kobercové opravy ciest na území KSK" (ďalej ako „verejné obstarávanie" alebo len „ súťaž "). 

Čl.1 

úvodné ustanovenia 

1. Podávateľ vyhlasuje, že je podnikateľom, ktorého predmetom podnikania je č innosť v rozsahu 
požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, sp Íňa podmienku spôsobilosti po · 
materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na uskutočnenie stavebných prác v zmysle na 
predmet dohody sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem 
Slovenskej republiky a Európskej únie, a spÍňa podmienku zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a· doplne!')Í niektorých zákonov a je oprávnený túto dohodu uz _ avrleť a naplniť 
jej účel. · 

2. Dodávateľ Je povinný pri pln~ní predmetu dohody dodržiavať všétky platné a účinn é všeobecne z~väzné 
právne predpisy a t echnické normy Slov_enskej republiky a Európskej únie · vzťahujúce sa na predmet dohody. 

3. Dodávateľ vyhlasuje, že pred uzatvorením dohody dostat očne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti 
a všetkého úsilia posúdil a vzal do úvahy prichádzajúce riziká spojené s plnením predmetu dohody, 
v cenovej ponuke vzal do úvahy kompletný rozsah n_ákladov potrebných na dodanie predmetu dohody a 
tieto zahrnul do ceny za dodanie predmetu plnenia podľa tejto dohody. · 

. Čl. II 

Predmet rámcovej dohody 

1.. · Účelom tejto dohody je ur če ni e rámcových zmluvnych podmienok pre zadávanie objednávok p očas Jej 
ú činnosti, najmä čo sa týka druhu predmetu plnenia ' podľa tejto dohody, jeho ceny a predpokladaného 
rozsahu, s cieľom zabezpečiť .opakované a konti_nuálne u s kutočňovanie stavebných prác, ktoré tvoria 
predmet plnenia podľa tejto dohody, v závislosti od potrieb a-požiadaviek objednávateľa. 

2. Pred,:netom tejto dohody je záväzok dodávateľa počas · účinnos ti tejto dohody riadne a včas dodávať 

objednáva t eľovi na základe jeho písomných objednávok (ďalej len „písomná objednávka") predmet 
plnenia, ktorým je u sku to čňovanie stavebných prác - ,,Súvislé kobercové opravy ciest na území KSK". 
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(ďalej ako „stavebné .práce" ale~o „predmet plnenia"), a záväzok objednávateľa za dodané stavebné 
práce zapl a tlť dodávateľovi cenu podľa článku III. tejto dohody. 

3. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia, miesta plnenia a lehoty plnenia bude počas doby trvania 
dohody špecifikované v čiastko . vých písomných objednávkach, ktoré· l;lUdú vystavované v súlade 
s ustanoveniami čl. IV tejto dohody. 

4. Objednávateľ Je oprávnený za podmienok dohodn~tých v tejto dohode vystavovať písomné objednávky, 
ktorých predmetom bude uskutočňov ani e stavebných prác špecifikovaných a qcenených v Prflohe č. 1-
Výkaz výmer pre súvislé opravy SO 2022-25 (ďalej ako „Príloha č. 1"), ktorá je n eoddeli teľnou s ú časťo u 

tejto dohody, v zmysle požiadaviek stanovených v Pr_llohe č. 3 -Opis predmetu zákazky ( ď alej ako „Príloha 
č. 3") v kvalite vyhovujúcej STN, EN a právnym predpisom platným v SR. 

s. Čiastkové písomné objednávky musia byť vystavené v súlade s touto rál'l}covou dohodou na základe 
aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa . Dodávateľ berie na vedomie, že objednávanie 
stavebných prác je právom ob j ednáva te ľa, nie jeho povi nnosťou. Uvedenie predpokladaného rozsahu 

· stavebných prác v tejto rám'covej dohode nezaväzuje obje dn áva teľa na ich objednanie v predpokladanom 
rozsahu,- ani k žiadnym pravidelným odberom, a ani nezakladá ď alšie práva d odávateľa vrátane práva na 
náhradu škody voči objedn á vateľov i z titulu ušlého zisku. v prípade, ak tento nedodrží pre.dpokiadaný 
rozsah stavebných prác v zmysle tejto dohody. 

6. Dodávate ľ sa zaväzuje pln iť kvalitatívne požiadavky na dodané stavebné práce v súlade Prílohou č. 3 
a Prílohou č . 1 a plniť predmet dohody vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s vybavením, ktoré 
si na tento účel zab e zpe čí. · 

· 7. Dodávat e ľ môže zabezp eč i ť realizáciu časti predmetu plnenia alebo vybraných prác prostredníctvom 
tretích osôb. Dodávate ľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby predmet plnenia vykonával-sám. 
Zoznam subdo dávate ľov tvorí Prílohu č. 4 dohody. 

8. D o~áva t eľ je povinný p očas trvania ~ejto dohody dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce využi tie a zmenu 
s ubdo dáva t eľov. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o 
s ubdod áva teľoch v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom p od ľ a tejto dohody. Nesplnenie tejto . 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie dohody. Každý subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, 
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a,doplnení niektorých zákonov. 

9. V prípade, ak má p očas plnenia dohody dodáva t eľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich s ubdodávate ľov, 

. je povinný r ešpektovať nasledovné pravidlá: . 

a) 

b) 

c) 

sub d odávate ľ , ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora pod~a zákona č. 315/2016 Z. z. o.registri partnerov verejného sektora a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

s ubdodávateľ , ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať prí~lušnú č a s ť predmetu 
zákazky v súlade s touto dohodou a musí spf ňa ť rovnaké podmienky, ako pôvodný sub dodávate ľ (ak 
boli stanovené), a 

dod ávate ľ oznámi objedn ávat eľov i návrh na zmenu subdodávateľ a spolu s predložením dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

10. Návrh na zmenu su bdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 9. c) vyššie a aktualizovaným znením 
zoznamu subdodávateľov musí dodávate ľ pred l ož i ť objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred 
začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odm i etnu ť, ak nie sú splne·né podmienky · 
uvedené v bode 9. vyššie. • 

11. Pre vylúčen i e pochybností sa imluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdo dávateľov nie 
Je·. potrebné uzatvárať dodatok k tejto dohode v prípade, ak nový su bd odávateľ nemá povinno sť byť 

zapísaný d.o registra partnerov verejného sektora a pok ia ľ bude dodržaný postup p od ľ a tohto bodu. V 
prípade· subdodávateľov, ktorí majú povinnos ť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora po d ľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partneróv verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
j e potrebné uzat . várať osobitný dodatok k tejto dohode, ktorým zmluvné strany aktualizujú zoznam 
subdodáva te ľov o údaje o novom su b dodávate ľov i. V prípade zmeny subdodávat . e ľ a, ktorá si. vyžaduje 
fórmu uzatvorenia samostatného dodat ku k dohode p odľa tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku z á r o veň 

zoznam subdodávateľov vždy aktualizuje aj o všetkých subdodáv ateľov , ktorí boli zmenení postupom 
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· podľa tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bol zoznam subdodávateľov v rámci dodatku vždy 
aktuálny s uvedením všetkých aktuálnych subdodávateľov. 

12. Dodávateľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto dohody buďe 
vykonávať priori tne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 
_podmienok účasti technickej spôsobilostí podľa súťažných podkladov súťaže, a ktorých za týmto účelom 
identifikoval vo svojej Cenovej ponuke (ďalej aj ako „odborníci"). Zoznam jednot livých odborníkov s 
uvedením . ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifíkác;lu tvoria súčasť Cenovej ponuky 
dodávateľa. · 

13. V prípade, ak chce dodávateľ nahradiť niektorého z odborníkov, takéto nahradenie j~ možné výluč n e so 
súhlasom objednávateľa. Objednávate ľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak piati, že novo 
navrhovaný odborník musí spÍňať rovnakú odbornú spôsob i l o sť, ako je. spôsob il osť, ktorej splnenie 
preukazoval odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového odborník~ dodávateľ preukazuje spôsobom; 
akým preukazoval spôsobilosť pôvodného odborníka. 

14. · Pre vy l účenie poc_hybno~tí platí, že pre nahradenie odbocníl<ov je potreb11é uzatvárať osobitný ·dodatok k. 
tejto dohode, ktorým zmluvl'!é strany aktualizujú zoznam odborníkov o údaje o novom odborníkovi. 

15. Ak má byť ktorýkoľvek odborník dočasne krátkodobo nel)rítomný počas plnenia tejto dohody, musí pred· 
svojou nepr í tomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu 
objednávate ľ a) a objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto sk u točnosti, o dobe neprítomnosti a 
o náhradnom zástupcovi odborníka. Pre účely tejto dohody bude mať zástupca odborník·a -rovnaké 
právomoci ako sú dané osobe danému odborníkovi. Ustanovenie bodu 13. tohto článku sa pou.žlje 
primerane. 

16. Dodáva t eľ ako úspešný uchádzač verejnej súťaže sa zaväzuje p · očas účinnosti tejto dohody podľa 
predloženej cenovej ponuky a podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode, na základe čiastkových 
písomných objednávok objednávateľa, priebežne uskutočňovať výkon stavebných prác v rozsahu a kvalite 
v zmysle požiadaviek stanovených v Prílohe č . 3 Opis predmetu zákazky tejto rámcovej dohody. 

Č l. III 
Cena.a platobné_podmlenky 

1.. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody v rozsahu č l ánku II tejto dohody je dohodnu.tá 
v zmysle zákona č. 18/1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výzvy 
a predloženej ponuky. Ponukové _jednotkové ceny uvedené v Prilohe č .' 1 sú maximálne · p očas ú č inno s t i 
tejto dohody a ich zmena _nie Je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. Jednotková cena 
stavebných prác je uvedená v Prílohe č. 1 je maximálna p očas celej doby trvania rámcovej dohody. 

i. Objednávateľ zaplatí za uskutočnenie stavebných prác cenu v mene EURO s DPH vo výške· plat nej podľa 
cenovej ponuky dodávateľa uvedenej v Prílohe č. 1 tejto dohody. Sadzba ceny DPH uvedená v Prílohe č. 1 
je uvedená vo výške platnej ku dň u uzatvárania tejto dohody. K cene bude dodávateľ fa k turovať DPH 
v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. 

3. · V prípade, ak d o d áva t e ľ ku dňu predkladania ponúk nie je platiteľom DPH, avšak po uzatvorení dohody sa 
ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

4. Celkový finančn.ý limit tejto rámcovej dohody je vo výške 64 538 775,97 EUR bez DPH. 

5. Dodáv a teľ vyhlasuje a potvrdzuje, že ním predložená cenová ponuka; ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto dohody 
a teda cena Uednotkové ceny) podľa tejto· dohody je záväzná, úplná a sú v nej zahrnuté všetky náklady. 
Cena p odľa tejto dohody môže byť upravená len ná základe fakturačného indexu schváleného spôsobom 
pod ľ a bodu 14. tohto člá n ku. 

6. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody. · 

7. Podkladom pre úhradu ceny pod ľ a tohto článk u bude faktúra vyhotovená dodávate ľ o m . Splnenie každej 
č i ast k ovej objednávky bude dodávateľ účtovať osobitnou faktúrou. Faktúru za uskutočn e n ie stavebných 
prác sa dodávateľ zaväzuje vystaviť až po ich odovzdaní a prevzatí objednávateľom bez vád. Dodávateľ 
bude f a k turovať skutočne -vykonané práce prevzaté a potvrdené . na preberacom protokole. Prílohou 
faktúry bude odovzdávací a preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami a kópia 
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objednávky: Faktúra bude vystavená na adresu sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto dohody. 
Platba bude usku t očnená bezhotovostným prevodom na bankový účet dodávateľa . 

8. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich d o r učen i a. 

9. Faktúr~ musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona ( 222/2004 Z, z. o dani 
z pridanej hodnoty-v znení neskorších predpisov a t ieto údaje: 

a) označenie faktúry a jej číslo, 
b) pázov· a sídlo zmluvných strán, 
c) I ČO, D I Č, I Č DPH, 
d) číslo dohody, 
e) druh vykonaných prác, 
f) deň vystavenia faktúry, 
g) deň odoslania faktúry, 
h) d eň splatnosti faktúry, 
i) označen i e bankového spojenia dodáva t eľa (.názov peňažného ústavu a číslo účtu), 

j) . údaje o množstve a j ednotkovej cene 
k) fakturovanú sumu, 
1) peč i a tk a · a podpis oprávnenej osoby, 
m} označe n ie zákazky. 

10. V prípade, ák faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode, ob j ednáva t e ľ je opráynený 
vrátiť Ju dodávateľovi do troch pracovných dní.na doplnenie a d odávateľ je povinný ju doplniť. V takom 
prlpade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť do ru čením opravenej faktúrý objednáva t eľovi. 

11. O b je dn á v a t eľ má právo na za p očí t a ni e a k ýc hk o ľ ve k svojich nárokov v oč i. nárokom do d á v a t e ľ a, ktoré 
· dod ávateľo v i vzniknú voči ob j ed n ávateľov i p odľa tejto dohody alebo n.a jej základe. 

12. Uhradenie akejkoľvek časti ceny a/alebo schválen.ie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie real izácie . 
predmetu plnenia bez vád. · 

13. V prípade reklamácie vád dodaného predmetu plnenia až do vyriešenia reklamácie pre zml.uvné strany 
záväzným spôsobom, objednávatér nie je v omeškaní s úhradou ceny alebo akejkoľvek j ej časti. · 

14. Po uplynutí kalendárneho roka 2023 je dodáva t eľ k aždoročne povinný požiadať o bj ed n ávateľa 

o odsúhlasenie fa kt u račného indexu, ktorým sa upraví celková cena v príslušnom kalendárnom roku. 
Písomná žiadosť dodávateľa s vý p očtom fak tur ač n ého indexu v zmysle tohto bodu musí byť d o ru če n á do 
sídla ob j e d n á v at e ľ a najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roka. Po odsúhlasení predloženého 
indexu bude vyhotovený zápis o vý p oč t e fak tu r a čného indexu v dvoch originálo<;h (1 pre objednáva t eľa, 

1 pre dodávateľa}, ktorý bude podkladom pre vyhotovenie dodatku k rámcovej dohode. Zápis o výpočte 
fa k t uračného indexu sú oprávnené p odpísať za zmluvné strany dohody osoby oprávnené ko n ať vo veciach 
obchodných uvedené v záhlaví tejto dohody. Pri vý p očte faktu r ačné h o indexu sa zmluvné strany zaväzujú 
p ouž i ť index uverejnený na web stránke štatistického úradu SR, a to index cien stavebných prác p od ľ a KS 
za 4.Q predchádzajúceho kaÍendárneho roka (Štatistický úrad / databázy/ DATAcube / Vstup do databázy 
DATAcube / 2-Makroekonomické štatistiky/ 2 . 3.-Spot r ebiteľské ceny a ceny p r od ukčných štatistík/ 2.3.7-
lndexy cien stavebných prác a materiálov / Indexy cien stavebných prác podľa Klasifikácie ·stavieb -
štvrťročne {sp1806qs) / Opravy .a údržba / RIADOK: · 4.Q. predchádzajúceho roka / STLPEC: 4.Q 
(predchádzajúci rok pred príslušným kalendárnym rokom}. Výsledný fa k tu r ačn ý index bude stanovený ako 
pomer indexu cien stavebných prác po d ľa KS za 4.Q predchádzajúceho kalendárneho roka · p odľa 

. predchádzajúcej vety a hodnoty 100. O b jednávateľ pošle písomný návrh dodatku k rámcovej dohode v 
zmysle zápisu o výpoč t e fak tu račného indexu na odsúhlasenie zhotoviteľovi, ktorý je povinný dodatok 
po d písať a doručiť do sídla objed n ávateľa v lehot e 3 (troch)· týž d ňov odo d ň a jeho doruče n ia návrhu 
dodatku do d á vat e ľ ovi. Fakt u račný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom dodatok nadobudol úči nn osť do doby platnost i nového fa kt u r ačné h o indexu. Fa ktu rač n ý index je 
dodávateľ povinný uviesť v príslušnej faktúre. 

Čl.IV 

Uzatváranie objednávok, druh a rozsah dodávok, lehota dodania, podmienky dodania 

1. Dodávate ľ sa zaväzuj e, že predmet plnenia dodá riadne, včas, bez akýchkoľvek vád alebo tiarch v rozsahu 
a kvalite po d ľa podmienok dohodnutých v tejto dohode a prísll,lšnej objednávke, . a že uskutočnené 
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stavebné práce budú mať v čase dodania a počas stanovenej záručnej doby vlastnosti · stanovené 
technickými parametrami. 

2. Pred uzatvorením príslušnej objednávky objednávateľ písomne vyzve dodávateľa na .obhlié!dku miesta 
plnenia. Na základe obhliadky, ktorej sa zúčastnia poverení zástupcovia objednávateľa aj dodávateľa zašle 
dod ávateľ objednávateľovi do piatich (S) pracovných dní od vykonania obhliadky na schyálenie výkaz 
výmer, ktorý bude obsahovať druh a rozsah navrhovaných stavebných prác,"cenu a požadovanú lehotu 
realizácie. Qbjed náv ateľovi bude patriť lehota t roch (3) pracovných dní od jeho doručenia na vznesenie 
príp'adných pripomienok k výkazu výmer. Dodávateľ pripomi~nky objednávateľa v iehote troch (3) 
pracovných dní zapracuje a zašle opätovne na schválenie objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ 
nebude mať k predloženému výkazu vým'er pripomienky, v uvedenej lehote troch (3) pracovných dní ho 
schváli a zašle dodávateľov i písomnú objednávku s uvedením odsúhlaseného rozsahu a druhu stavebných 
prác, ceny, lehoty realitácie a termínu prevzatia staveniska. 

3. Dod ávateľ je povinný potvrdiť objednávku a potvrdenú kópiu objednávky doručiť späť objednávateľovi v 
lehote 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jej doru čenia. V prípade, že dodávateľ v stanovenej lehote 
objednávku nepotvrdí1 ani iným spôsobom na objednávku objednávateľa nereaguje, považuje sa 
nasledujikl pracovný deň po uplynutí lehoty na pcitvrdel')ie objednávky podľa predchádzajúcej vety, za 
deň akceptácie objednávky. Potvr~enie objednávky bude nevyhnutnou súčasťo u každej čiastkpvej 
objednávky. 

4. . Dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet plnenia - začať s realizáciou stavebných prác .najneskôr do 3 

(troch) pracovných dní odo · dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 

S. Každé plnei;ile v zmysle konkrétnej objednávky bude posudzované ako·samostatné plnenie . . 
6. Miestom plnenia-sú cesty 11: a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja určené objednávateľom 

v objednávke. Exemplifikatívny výpočet úsekov, ktoré môžu byť predmetom objednávok tvorí Prílohu č. 2 
- Miesto výkonu prác tejto dohody. Rozsah plnenia však nie je !imitovaný Prflohou č. 2 a objednávky sa 
môžu vzťahovať na ktorýJ<oľvek úsek alebo úseky ciest II. á III. triedy v správe objednávateľa (v rámci 
územia Košického samosprávne~o kraja) podľa aktuálnych potri~b objedr:iávatéľa. 

7. Predmet plnenia bude pri každej dodávke odovzdávaný a preberaný na základe odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu, a to oprávnenou osobou objednávateľa určenou v objednávke. V protokole 
o odovzdaní a prevzatí sta.vebných prác bude uvedený stav -:- kvalita stavebných prác pred uvedením 
úseku cesty do premávky a prípadne vady a nedorobky odovzdávaných stavebných prác spolu s určením 
termínu na ich odstránenie. Zmluvné strany sú ·oprávnené zápisom do odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu pripájať svoje stanovisko k uskutočňovaniu predmetu plnen.ia. K takto pripojenému stanovisku . 
sa druhá zmluvná strana_ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí. · · 

8. Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodóv, ktoré bránia 
alebo sťažujú dodanie predmetu plnenia, ktorých následkom bude nedodanie predmet~ plnenia 
v požadovanom term/ne. V prípade vzniku takejto okolnosti je dodávateľ povinný vykonať všetky 
potrebné' úkony, aby sa nedostal do omeškania, t.j. najmä · zabezpečiť dodanie predmetu plnenia podľa · 
tejto dohody prostredníctvom tretej osoby. Zodpovednosť za dodanie predmetu plnenia t reťo u osobou 
znáša dodávateľ. 

9. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu rozsahu a kvality dodávaného predmetu plnenia. 

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatié predmetu plnenia, . ak ten nespÍňa kvalitatívne 
požiadavky. O odmietnutí á dôvode odmietnutia bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma 
zmluvnými stranami. 

11. Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Dodávateľ odstráni na vlastné náklady odpady, 
ktoré sú výsledkom jeho čin nosti dohodnutej v predmete dohody. Pri nakladaní s odpai;lmi bude 
postupovať v zmysle iákona č. · 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zák9nov 
a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanov~nia zákona o odpadoch. 

12. Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa ~a stavenisku. 

13. Dodávateľ zodpove.dá za označenie staveniska v rámci príslušného technického predpisu. Použitie 
dopravných značiék a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných 
komunikáciách sú stanovené v TP 069 a vo vyhláške Ministerstvá vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 
Z. z. o dopravnom značení. 
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· 14, Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP"), požiarnej ochranr a ochrany a tvorby i1votného prostredia vrátane 
odpadového hospodárstva. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením 
akejkoľvek povinnosti na ~seku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane 
odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto dohody považujú aj sankcie (pokuty) uložené 
príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej Šprávy za porušenie povinnosti na úseku BOZP; požiarnej 
ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie 
pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového 
hospodárstva zo strany dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto dohody a oprávňuje 
objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od dohqdy odstúpiť, · 

15. Termín ukončenia a odovzdania p~edmetu plnenia sa predlžuje .o čas trvania nasledovných prekážok: 

a) nepredvídateľných okolností nezávi~lých a nezapríčinených dodávateľom alebo objednávateľom 
(ako napríklad potreba archeologického výskumu), 

b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok, 
c) omeškanie objednávateľa s plnením akýchkoľvek povinností podľa tejto dohody, ktoré bráni 

dodávateľovi v uskutočňovaní stavebných· prác. 

16. Dodávateľ sa zavä_zuje, že má vytvorené dcistatočn~ kapacity.na súbežné realizovanie objednaných prác. 

17. Dodávateľ je povinný do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia úč i nnosti tejto dohody; zriad i ť a 
udrž i avať v platnosti počas celej doby trvania tejto dohody poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za 
škodu pri výkone podnikateľskej č i nnosti na poistnú sumu minimálne vo výške 500 OOO euro (päťsto tisíc 
euro). Dodávateľ predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný rovnocenn·ý doklad preukazujúci 
platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do desiatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
dohody. Poistná zmluva sa stane súčasťou tejto dohody ako Príloha č. S. 

18. V prípade, ak d~dávateľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poi~tenie podľa tejto dohody„ je 
o , bjednávateľ oprávnený poistiť zhotovované dielo na náklady dodávateľa sám. 

19: V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je dodávateľ povinný 
ihneď písomne alebo emailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť 
všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť 
objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ 
ho ná to objednávate ľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do 
stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; 
povinnosť dodávateľa bez zbytočného · odkladu uviesť dielo a/alebo majetok objednávate ľ a do pôvodného 
stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie • 
diela a/alebo majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a ani časom vyplatenia 
príslušného poistného plnenia poistiteľom. 

20. Ak dodávateľ nesplní povinnosti pÓdľa . bodu 19. vyššie a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu diela a/alebo 
majetku objednávateľa, dodávateľ sa zaväzuje_ nahrad i ť objednávate ľ ov i celú takto vzniknutú škodu bez 
ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného 
odmietnutia poistného plnenia . zo strany poistiteľa , a to až do výšky, v ktorej škoda • nebola pokrytá 
poistným plnením .. 

Článok V 
Stav.enisko 

1. Staveniskom sa na účely · tejto dohody okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch, rozumie priestor, ktorý 
je určený na vykonávanie stavebných prác počas ich realizácie, na uskladňovanie jednotlivých stavebných 
výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na realizáciu ·stavebných prác. 

, . . 

2. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej objednávke objednávateľa alebo. 
v samostatnej písomnej výzve obj e dnávateľa, ak termín nebol určený v prislúchajúcej objednávke. Výzva 
musí by( dodávateľovi zaslaná minimálne 2 (dva) dni pred t~rmínom prevzatia staveniska u r čenom vo 
výzve objednávateľa. Za písomnú formu· sa považuje aj forma e-mailu. O odovzda'ní a prevzatí staveniska 

· bude vyhotovený písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. . 
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3. Objed n ávateľ.Je povinný odovz dať stavenisko tak, aby dodávateľ mohol na ňom začať stavebné práce· 
v súla.de s podmienkami dohody. · 

4. Na stavenisko môžu vstupovať ·oprávnení zamestnanci objednávateľa, osoby poverené · objednávateľom 
a kontrolné org'ány. · 

.s, Dodávateľ ša zaväzuje zabezpečovať uskutočňovanie stavebných prác využitím kvalifikovaného 
stavbyvedúceho. -Úlohou stavbyvedúceho bude organizovať, r iadiť a koordinovať stavebné práce na 
stavenisku. 

. t 

6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby 
mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať pod ľa .tejto dohody 
a podľa príslušných právnych predpisov. 

7. · Počas vykonávania stavebných prác v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci 
zastúpený ~odávateľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho. 
Ustanovenia tejto dohodý týkajúce sa stavbyvedúceho a Jeho odbornej spôsobilosti sa ·na zástupcu 
stavbyvedúceho použijú obdobne. · 

Čl.Vl · 

Doba trvánla dohody a jej zánik 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto 
rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneh~ finančného limitu objednávok, ktorý je uvedený 
v č!ánku III bod 4. tejto ~ohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

2: Dohoda zaniká: 

a) písomným odstúpením od dohody. V prípade podstatného porušenia dohody je odstupujúca strana 
oprávnená od dohody odstúp i ť, ak to olnámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočneho 
odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela, najneskôr však do desiatich pracovných dní. 
V prípade . porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoz _ načili ako podstatné, platia 
pre odstúpenie od dohody príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Odstúpením od dohody, 
dohoda zaniká dňom do ručeni a prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane, · · 

b) uplynutím lehoty, na ktorú bola uzatvorená, 
c) vyčerpaním finančného limitu uvedeného v článku III bod 4. tejto dohody, 
d) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
e) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
f} splnením predmetu dohody. 

3. Zmluvné strany považujú porušenie dohody za podstatné najmä v týchto prípadoch: 

a) dodávateľ je v omeškaní s riadnym dodaním predmetu plnenia alebo ktorejkoľvek jeho čast i viac ako 
10 pracovných dní oproti lehote uvedenej v príslušnej písomnej obj~dnávke, 

b) dodávateľ nedodrží kvalitu dodaných stavebných prác, . 
• c) dodávateľ nedodrží jednotkové ceny dohodnuté v Prílohe č. l, 

d) dodávateľ pri plnení predmetu tejto dohody konal v rozpore s niektorým zo všeobecne z~väzných 
právnych predpisov, 

e) dodávateľ . stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu tejto dohody, 
f) voči dodá.vateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý 

z dôvodu nedostat_ku majetku, ak bolo začaté rešt ru kturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi 

bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo 
g) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uve~ený v tejto dohode je nepravdivý ku 

dňu jej uzatvorenia alebo sa takým stane po čas jej trvania. 

4. Objednávateľ môže odstúpiť od dohody v prípadoch v zmysle ust. § 19 ZVO. 

S. D odávateľ je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší 
dohodu. P·odstatným porušením tejto dohody zo strany objednávateľa je 

a) meškanie so zaplatením faktúr o viac ako 30 dní, pričom stavebné práce objednávateľ riadne prevzal 
podľa podmienok v stanovených tejto dohode, alebo 
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rí b) · preukázateľné neposkytnutie súčinno s ti objednávateľa podľa podmienok stanovených v dohode za 
účelom splnenia Jej predmetu a účelu . · 

6. Odstúpením od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z dohody, okrem nárokov na 
náhradu škody a n_árokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. 

7. Zánik dohody podľa tohto článku dohody sa nedotýka práv.a p·ovinnost/ zmluvných strán vyplývajúcich 
z písomných objednávok. 

8. Písomná objednávka môže byť ukončená: 

a) splnením predmetu objednávky; 
b) aj skôr ako je uvedené v bode 8. písm. a) tohto článku dohody, a to na základe osobitného úkonu 

zmluvných strán, na ktorý sa primerane použijú zmluvné ustanovenia podľa tohto článku bod 2., 3. 
a 4. dohody. · · 

Čl. VII 
Záručná do b a · -zodpovednosť za vady · 

1. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, r~zsahu a param_etroch predmetu plnenia"stanovených touto 
dohodou, príslušnou písomnou objednávkou a všeobecne záväznýmľtechnickými normami a predpismi. 

2. Za drobné vady a nedorobky sa považujú nedokončené práce oproti písomnej objednávke, ktorých 
súhrnná cena nepresahuje 5% z ceny dodaných stavebných prác, za predpokladu, že tieto yady nebránia 
riadnemu užívaniu predmetu plnenia. V prípade, ak dodané stavebné práce majú drobné vady 
a nedorobky, dodáva t eľ je-povinný · odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté 
v protokole o odovzdaní a prevzatí staveb_ných prác, pričom sa má za to, že počas lehoty na odstránenie 
drobných vád a nedorobkov dodávateľ nie je v omeškaní s odovzdaním predmetu plnenia a objednávateľ 
nie je v omeškaní s úhradou ceny za predmet plnenia, poki~r dodávateľ tieto drobné vady a nedorobky 
odstr~ni v lehote do 2 (dvoch) dní od ich vytknutía objednávate ľ om. Ak dodávateľ tieto vady neodstráni 
najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich 
· nechať odstrániť treťou osobou· na náklady dodávateľa. Všétky náklady spojené s odstránením drobných 
vád a nedorobkov hradí dodávateľ , a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpeč! dodávateľ, 

alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo trefou osobou určenou objednávateľom. Pokým 
dodávateľ neuhradí náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov, nie je objednávateľ v 
omeškaní s úhradou ceny za predmet plnenia . · 

3. Dodávateľ zodpovedá za to, ie predmet plnenia alebo jelio časť bude dodaný v súlade s ustanoveniami 
tejto dohody· a príslušnej objednávky, že má v čase odovzdania · vlastnosti dohodnuté v písomnej 
objednávke, dohode a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Dodávateľ zodpovedá 
za to, _že tieto vlastnosti bude mať predmet plnenia počas záručnej doby (záruka za akosť) , 

4.. · Objednávateľ je povinný predmet plnenia prevziať aj vtedy, ak má drobné vady a nedorobky nebrániace 
jeho riadoemu užívaniu. 

5. . Záručná doba n·a uskutočnené stavebné práce je 60 mesiacov. · Záručná doba začína plynúť dňom 

-podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia objednávateľom, pričom· ·pre časti 

predmetu plnenia, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní predmetu 
plnenia začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia. · 

6. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené'u dodávateľa v záručnej dobe. 

7 . Doqávateľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/al_eb.o 
určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ dodávateľ nemohol 
ani na pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhoqnosť stavebnych 
výrobkov- alebo pokynov objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití, resp. splnení trval. 
Dodávateľ však zodpovedá za vady _ predmetu plnenia, k_toré vznikli · v dôsledku prípadného ppužitia 
nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objed11ávateľa, na ktorych nevhodnosť 
dodávateľ objednávateľa neupozornil. Dodávateľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov _a 
výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na realizáciu predmetu_plnenia počas záručnej doby. 

8. Vady dodaného predmetu plnenia uplatnené v záručn~j dobe je dodávateľ povinný odstrániť bezplatne. 
· Objednávateľ nie je-oprávnený po~adovať v dôsledku vád zľavu z ceny predmetu plnenia. 
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9. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní bezodkladne po jej zistení, a to 
najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa zistenia vady. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť 
vykonané písomne alebp elektronickou poštou. Reklamáciu možno v uvedenej lehote up latn iť aj · 
telefonicky, v takomto_ prípade reklamáciu uplatní objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný 
deň. Reklamácia m~sí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada 
prejavuje. 

10. Dodávateľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a 
v termíne· dohodnutom s · objednávateľom : Pokiaľ nebude dohodnuté inak, dodávateľ sa zaväzuje 
reklamácju vybaviť do 20 (dvadsiatich) pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie alebo od termínu 
uvedeného v reklamácii zaslanej objednávateľom, pričom v prípade neuznania reÍlamovanej vady je 
dodávateľ . povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania··vady v uvedenej 20 (dvadsať) dňovej 

lehote. Pokiaľ do~ávateľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, má objednávateľ p rá vo „ odstrániť vady sám 
alebo.prostredníctvom tretej osoby, a to ná náklady dodávateľa. Ustanovenia tejto dohody o zmluvnej 
pokute tým nie sú dotknuté. O tejto sku t očnosti bude dodávateľa b_ezodkladne p_ísomne informovať. 

11. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovan(in pr(pa'dných porúch a vád ohrozujúcich riadne užívanie 
predmetu plnenia do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie. 

12. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol,. ktorý bude podpísaný oprávnenými 
zástupcami zmluvných.strán. 

13. Ak má predmet plnenia také vážne vady, pre ktoré nie je možné predmet plnenia prevziať, musí 
objednávateľ tieto vady uviesť v p·rotokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác s odôvodnen(m, prečo 
· pŕedmeť plnenia odmieta prevziať . Všetky vady je dodávateľ povinný odstrániť v dobe stanovenej 
v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejav,a až po 
odovzdaní predmetu p.lnenia, v záručnej dobe. 

14. V prípade nedodržania kvality dodaného predmetu plnenia, je dôdávateľ povinný bezodkladne zabezpečiť 
náhradné, kvalitatívne minimálne rovnaké plnenie na vlastné nákla_dy. D odávateľ zabezpečí bezchybné 
plnenie do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie ob j ednávateľa, inak. Je 
v omeškaní, pre ktoré platia ustanovenia článku IX bod 4.2. tejto dohody. 

Článok VIII 
Nebezpečenstvo škody 

1. N ebezpečenstvo škody na zhotovenom predmete plnenia a vecí v stavbe zabudovaných znáša až 
. · do protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu plnenia doclávateľ. 

2. V prípade zániku tejto dohody pred uskutočnením predmetu plnenia podľa tejto dohody má dodávateľ 
právo na zaplatenie ceny pr~dmetu plnenia v rozsahu s ku toč n e vykonaných stavebných prác ku dňu _ 

. zániku t ejto dohody. 

3. Pre úče l y dohody sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 374 
Obchodného-zákonníka. 

1. V prlpade omeškania dodáva \ eľa s dodaním predmetu plnenia podľa tejto dohody a príslušnej objednávky 
uhradí dodávateľ . objednáva t eľovi zmluvnú. pokutu vo výške 1 % z ceny predmetu plnenia, s ktorého 
dodaním Je dodávateľ v omeškaní za každý začatý deň omeškania. V prípade omeškania dodávateľa so 
splnením akejkoľvek povinnosti p odľa tejto dohody (s výnimkou bodu 2., 3. a 4. tohto č l ánku ) , uhradí 
dodávateľ objed n ávate ľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny predmetu plnenia za každý začatý deň 

omeškania. 

2. Ak dodávateľ . neza č ne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa článku 

VII dohody, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom tisíc eur) za každý začat{deň omeškania, 
s výnimkoú v prípade podľa č l ánku IV bod 15. tejto dohody . . 
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3. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom · požadovaných a dodávateľ om deklarovaných vlastností 
prednJetu plnenia só s~utočnosťou, je dodáváteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokut~ vo 
výšké 1% z ceny predmetu plnen!a podľa príslušnej objednávky a · odstrán i ť vzniknutý nesúlad v lehote 
určenej objednávateľom. · Ak dodávateľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má 
objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou. Takto 
vzniknuté náklady objednávateľa hradí dodávateľ. · · 

. . 
4. · V prípade 9meškania objednávateľa so zaplatením ceny predmetu plnenia podľa jednotlivých objednávok 

(po splnení platobných podmienok) je dodávateľ oprávnený požadovať úrok-z omeškania vo výške podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

S. Uplatnením san kčných postihov zo strany objednávateľa voči dodávat~ľovi nezaniká povinnosť 
dodávate'ľa nahradiť objednávateľov} všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností 
dodávateľa p od ľa tejto dohody a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to v ich 
plnej výške. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa voči dodávateľovi náhrady škody presahujúcej výšku 
zmluvnej pokuty podľa ·tejto dohody. 

6. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto dohody je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní 
od doručenia výzvy na jej zaplatenie dodávateľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto 

· dohody vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve dodávateľa na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. · 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne za · počítať akúkoľvek svoju peňažnú 
poh ' ľa dávk u (t.j. aj nesplatnú) voči dodávateľovi, vzniknutú na základe tejto dohody alebo v súvislosti s ňou 
proti akejkoľvek peňažne j pohľadávke _ dodávate ľa. 

8. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody 
vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s prevádzkovou 
činnosťou dodávateľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúci.ch objektoch susediacich so 
stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových_ vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Dodávateľ sa 
zaväzuje ta.kto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa 
na ich náhradu. 

Čl. X 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť d ňo m jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení. 

· 2. Dodávateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďal š ie osoby na jeho strane, 
ktoré sa v rámci plnenia tejto dohody u neho alebo u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi,_ 
povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti, v zmysle predchádzajúcej vety je dodávateľ povinný na 
výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody 
oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov a v súlade s ust . § 18 ZVO. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje 
práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu. · 

S. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
. . 

6. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) 
.vyhotovenia. 

7. N eodde l i teľnou súčasťou tejto dohody je: 

Príloha č. 1-Výkaz výmer pre súvislé opravy SO 2022-25 
Príloha č. 2 - Miesto výkonu prác 
Príloha č. 3 - Opis predmetu· zákazky 
Príloha č. 4 - Zoznam s ubdodávateľov 
Príloha č. S - Poistná.zmluva dodávateľa . 
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Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu poroiumeli, s jej obsahom po preč íta ní . 
súhlasia bez výhrad a na zriak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

Za objednávateľa: . · . -

V K V • • h dv So. ifrr.ilr/b . os1c1ac , na ............. :. · .._,'f... 

~)pn:ivH (:i(~5f · 

~\,.,1ijfr~k6i·!(J s::·~! nO~)fJ1'{,vnr:1ho 
Múrn~ ~ .. i , . ~ľ ; ::tú r H . 1 i1tf:•;p; 1. 

...•.• ....•••..•..••••.••••••• . ,!,-•.••....••....••••••.... 

Správa ciest Košického samosp'rávneho kraja 
Doc. Ing. Anton T rišč, PhD., MBA, generálny riadite ľ 

,.. 

Za dodávateľa : 

V Bratislave, dňa 19.09.2022 

~s ;\'\(,: r:~~:~~'• 
· .. :I•.~ ~·,Jh.•.:r ~.Vii/ •) r•.~~f ~ ·•t i r;c ,;1 .! .: :, 1 

STRABAG s.r.o. 

lrig. Branisla_v Lukáč, konateľ spoločnosti 

Viera Nádaská, konateľka spoloč no s ti · 
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Výkaz výmer pre súvislé opravy (SO) 2022 - 2025 · 

Pol.č 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 . 

11 

12 . 

13 

14 

15 

16 

Popis položlek 

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 
' 10000 m2 ruh š. cez 1 m dÓ ·2 m hr. do 30 mm O 076 t 

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 
10000 m2 ruh š. cez 1 m do 2 m hr. 40 mm O 102 t · · 

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy: cez 1000 do 
1oooifm2 ruh š. cez 1 m do 2 m hr. 50 mm o 127 t 

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez-1 OOO do 
10000 m2 ruh š. cez 1 m do 2 m hr. 60 mm O 152°1 

Frézov~nle asf. podldadu alebo' krytu b~z prek.; plochy cez 1000 do 
10000 m2 .uh š . cez 1 m do 2 m hr. 70 mm O 178 t ·' · 
Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z emulzii v 
množstve O 2-0 7 k z škového s · 0ÍVa nad 200m2 · · 

Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 ale~o AC16 v pruhu š. nad 3 m z 
asfaltu tr. II zhutnení hr. 20 mm v ovnávka · · 

Asfaltový betón vrstva-ložná AC 11 alebo AC16 v pruhu š . nad 3 m z 
asfaltu tr. II o zhutnenl hr. 60 mm 

Asfaltový tie"tón vrstva ložná AC 11 áiebo AC:16 v pruhu š. nad 3 m z 
asfaltu tr. II o zhutnenl hr. 70 mm 

Asfaltový betón'vrstva obrusná AC 11 O alebo AC16 v pruhu š. nad 3 
m z asfaltu tr. II zhutnení hr. 40 mm · 

Asfaltový betón vrstva obrusnáAC 11 O alebÓ AC16 v pruhu š . nad 3 · 
m z asfaltu tr. II o zhutnení hr. 50 nim · 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O alebo AC16 v pruhu š . nad 3 
m z asfaltu ir. 11, o zhutnení hr. 60 mm · 

Spevnenie krajnlc alebo komun. pre pešlch s rozp'r. a zhutnenlm, 
kamenivom drven • m hr. 50 mm · 

Spevnenie' krajnlc alebo komun. pre pešlch s rozpr. a zhutnenlm, 
kamenivom drven • hr. 60 mm 

Spevnenie krajnlc alebó komun.' pre pe_šlch s rozp ŕ. a zhutnenim, 
kamenivom drven • m hr. 10 mm 

Výšková úprava u l ičn ého vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšenlm 
mrere · · · · 

17 Výšková ~prava u l ičného vstupu alebo vpuste do 200 mm zníženlm 
. mreže · 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200.mm zvýšenlm 
oklo· u · 

á úprava uličného vsiupu alebo vpuste, do 200 mm zni~enlm . 
u . 

Poklop liatinový siimonlvelačný systému Bltuplan trieda zaťaženia 
0400 o dľa STN EN124 . 

Vyspravenie výtlk\J doterajšieho krytu vozovky asfaltovým betónom AC 
11 L II.tr. Alebo AC 16L. II.tr nad 500m2 . 

V· služné vložka • eomreža loch nad 500m2 

!,}tesnenie. zvyslého spoja 

Cena spolu 

výmera 

m2 
630 OOO 

487 500 

630 OOO 

m2 
1072500 

462 500 

m2. 
4 642.500 

1260 OOO 

m2 
460 OOO 

m2 
462 500 

m2 
487 500 

m2 
· 1 260 OOO 

m2 
612 500 

387700 

m2 
165 OOO · 

71100 

ks 
584 

ks 
286 

ks 
417 

ks 
207 

ks 
154 

m2 
236 OOO 

m2 
462 500 

m 
460 OOO 

Jednotková cena 
bez DPH 

1 22€ 

t 
1 38€ 

168€ 

193€ 

2 20.€ 

.O 69€ 

620€ 

1186€ 

1383€ 

9 80€ 

· 12,25 € 

14.70 € 

3 34€ 

4,01 € 

'468€ 

-160 98 € 

120,73 € 

160 98€ 

. 120 73 € 

35415€ 

16,96€ 

2,01 € 

2,51 € 

,, 

Cena bez DPH 

t{f { 1ľ .1itf~t\Yľ:'.i:%W'.Tfäl ~,:~/t 
<r~~ 



~ 
Kom. K-. 

il .. ·- - Dlaa,sm 
1'IÚ>Y '-<kD / objektu .i ftale mie 

,0šlrb Plocho 
Popis 

~ 
.o (km) ústlca(m) (ml) o 00 J>O 

(lan) (Jan) 
.. 

Dl/3244 cez mesto SNV SN O.OOO 1.900 1,900 II 09 21072 V'•"-·· v oorasi,ej vntYc; Trhliny· oozdibc: Trhtm,,. riefové; Deformkie • Joláb: nmMlOSli 
Dl/3248 cez mesto SNV SN 0,810 1.510 0,700 6,53 4568 Ro,.,ad = ••-ratý oovn:h· Tmliny • sieťové: In! ="""'v na vez. • olámam, okraj vozovkv: lni _....., na V07 • • nenrivne ==. wlJcov 
111533 Soiš,li Nová Ves (Gotktho- hl laiž.) SN 47,731 4&,100 0.369 75 2768 

II/S~ Smôuy • 01:r: br. SNV/LE SN 23,274 26,556 3,282 7,YJ 24615 Výtlcy-v obnisu:j mM: Výtlky-vlr:r)tc ;Trb. liny-priečne;Trhliny - pozdlžne: Defonn:lclc -poklesy; Trblill)'· sieťové; Iné poruchy na vez.. 
olimaaý okraj -"" . 

D/536 s~. Tatnnská ulíc• IR.OP SN 21,600. 24,750 3,ISO 7.S 2362.S 
11/550 ilwvillín Moldavi md 13odvoo- kríž. 3365 KS O.OOO J,240 1.240 9.31 11538 Trhlinv • oozdm: Deformócie • ....,,._, 
111552 odb. V .Myšfa • Bobdanov,:c KS 10.262 12.212 1,950 8,71 16994 V"'""' · v obrusnei vntYc 

IIIS52 N.Hadca • odb. N.Mytľa KS 6,886 7,412 0.526 1.46 .3927 Tdlliny • pri<ČDO; Trhliny• p<n<Jitnc; Trhliny • slcťové;'De formác ic - lol<Aloc n,rovnos~ !ni poruchy na voz. - poruchy pri intinícnkycb sict'acb 

111552 NJ:lutb.-oob. N.M...,,. KS 7.412 7.612 0.200 7.50 1500 v t•11...Sv obnisu,j ,,,....,,.; Stntadnnooti-vvhlad--• · Tih"~ • 1iefové:lrhlínv-mouilcové; Rozpad - súvislý roZ1>ad 
IIISS2 N.Hllllca - odb. N.Mwfa KS 7,612 8.762 16.374 O.Sl &683 v.c..c.-v • v obrusi,eí vnrvt: Rmz,.ad • .,•l'l:MK, ---t• l'cé poruchy na voz. - olffl'rurv nJmai voz.ovlcv 

· 111582 Miebalov,:c - IDtavíl.in MI 2,200 3.500 1.300 8,67 11274 Tlbliay • J)07.dižn,; Tdimy • sidov.; ~ - loltihry rozpacl;·bž pon,cby na wz. • s1r11a -..,,,, pn mtaod>. mik:mobercoch; Pcoccračný 
makadam (20181 · 

D/S~ SNV • Smižaay . SN 20.m 21.579 0,800 7,60 6078 Výlllcy • v obrusni:j vntvc; Vftlky • v kryte; Trblíly - J)riečuc: Trlúbly- ~Í!nc; Delbtmácie • poklesy; Trbliqy- ric(°''é; Vyj. koľaje: Iné porucqy 
oa voz. • olámaný,ol<ni vozo.tnr Iné l)OIUCbv oa VOl . • nesD<ávnc vwnr. wtl<nv 

IJl/3365 inlra,ilinMoldava KS 0,000 0,300 0.300 1047 3141 Strata drsnosti - l)(l(emc =u 
11/547 Soí!ské Vlacl1y-okr. Hr. SN/LE SN Sl.600 57.200 3.600 7.S ľ/000 

D/S52 BobdanoVte imavilÚI KS 12.212 12,512 0.300 7,00 2100 k.-.--1_----.:.......__h 

111552 Bobdanovcc iolrovilón KS 12.512 12,812 0.300 7,00 2100 Tmliov. sieťové; T~'"" . OMnnie-vného Sl>Oia 
11/552 Bobda:oovcc iul:ravildn KS 12,812 13.212 0,400 7.00 2800 Dcformicie • =lclcsy; Tmliov. mozaikovo 

D/552 --Rál<oi KS 13.212 '13,612 0,400 7,00 2800 Výtlky• v obrwncj VTJM:; Trhliny· priečne; Trbli,y • pozdl2nc; Rozp1d • vypratý po,~h; Sirata drsmsti • V)hladcný povrch; Trbtioy. sicfové: 
Trh'""' • mozaiko~ Io! ncirucby na voz. • noruchv ori irlžioicnkvch sieťach · 

111S52 Bobdano;..., . Rálcol KS 13.612 1~,212 0,600 7.00 4200 Rozpod - lolciloy ro,pad; Trhliny • pricá,c: 1rbliny - pozdÍ!,»; R02pad • vypratý povrch; Dcfonnáeie • poklesy; Strala dnoosú • potenie powchu: 
y.i.o:... • sieťové; In! --hv ,a voz. - o1'--_.· okni 'IOzo.h; krib>valka J...,oov -Jascoov iruavílán . · ' 

111S52 Bohdonovoe - ltákol KS 14,212 14,812 0,600 7,00 4200 Rcni,od - lokáh,y ""!'ad; IDi poruchy ra -. • poruoby pri~ sieťach; Trhlä,y • priečne ; Trbliay - p<IOdÍmc; ·Rozpad. vypnis, powci,; 
Dcfonnkie - poklesy; s ... ~ dmJO>li - potcoic povrchu; Tdiliny - sicl'ovt; Iné porucbym voz.. oli.maqý ol<nj ,.,,,.vty; ~ Rml:o--ce 

II/SS2 Bobdamvce • Rákoš KS 14,812 IS.212 0,400 7.00 2800 R--... d - lolc"-'-•ro:z;pad 
ll/:s52 Ráltolirmvil:in KS 15,812 · 16,112 0.300 7.00 2100 Trb1...., • priečne · Tr• ....,• sícfovt; Ro=od . l<>k•mv ro=d 
D/S52 Rilol - Sla= .; imavilán KS 16.312 19.012 2.700 700 18900 ~ -.a • súvisJ.'.. ttll""""'A 

D/552 Slane< intravilán KS 19,012 · 20.486 1.474 1.25 10692 lm ~-ca~ -011~olr:ni~ 

Dl/3365 imnvilán Moldava KS 0,300 0,700 0.400 8.36 3342 Trhl.iav· ~: T .. "--.sicfové: ntlin.Y-Olvinoie~bo _,.,,. V<nn-v .v.....,., 
D/552 Sbncc iDlnvilm- S. N. McSIO KS 19,61.l 21,912 2300 7,13 16398 IDi --bv ra..,._ • olá-•_., .,,._. >0zmn 
II/SS2 Slaooc-S. N. Mesto KS 21,912 22112 0.200 7,00 1400 v-aď - lokái;; roZt>ad' h:oč ooruebv oa vcn. • olimanv okni """".b 

II/SS2 Slaoec • S. N. Mesto KS 22,112 22.462 0,JSO 7,00 2450 R-ad - oúvi,!< ro=ad 
MS2 S1---S.N.Meslo KS 22.462 22,612 O.ISO 7,00 10S0 Ddom>icie • pm:01)iv1'v 
JI/SS2 S. N. Mesto• dtaVl'Un KS 22.612 23.812 1.200 6,76 ·8110 V"'""'• v l;n,te: Romad • --ratý l>OWch 
WS52 S. N. M= illlravilón • br.KS/TV KS 23.812 24.312 0.500 6.50 3250 Tltl,.;;;;-• •id'ow 
111552 flR.JCS.7---"osl<a T,olica TV 26619 27,132 0.513 7.00 3S90 """'

11
-· • siet"ové 

Dl/3416 okr. br. KE/XS • Valalilcv JCS 2.032 2.,132 ·0.100 6.50 650 · Romad - l<>kálm l'O""Jd' Trbffnu • -'"'-: Ro"""" -~"" l>Ovrcb; Trh•;~. sid'ové; T,._,;~. OMmie pncovnóbo..,.,;. 
D/550 imnwan Moldav.t- koniec ollce Moldava KS 1.240 2,.300 1.060 9.09 9636 V'1lkv -v obrusoef vmve: Dc:formócie • nnltlesv: r.t,1;~ • sícťov6 
W54S oir.KF.IKS • 00 M. Jda JCS 2,891 ' 3.691 0,800 ,.so S200 Trblioy' • •riečne: T,.,..., • -•"-; Dcformlclc • ;,vloeoie: Trh•hlv • bloko,ť; Vyj. koľa ie: Deformácie - lokálno nerovnosti 

IIIl.l6S6 Se&>vce-Now Ruskov TV 2150 4,500 2.350 a.so 19975 1"'! --bvn, voz. • F= olaaj YOZO--;_,;;;;-

D/536 Bysmu,y • Spi!•)(ý HJUJov SN 4.339 7.639 3,300 7/)IJ 23100 Výtlky• v 00!,-j vrsn-e: Tdúlll)' • po,,cl]m,; Dcformócie • poklesy. Rozpad - lokáby n,zpod; Deformácie • loUlne nerovoostt Dc:fom>lcie • 
iut,olo; Iné porocbv m voz. • o.......;; o'-; voz,o.ky . · 

111547 Folbnárro, lcoo.;,. Veľlcý Folkmár • SN 30,754 31.9S ◄ 1,200 6.62 . 7946 ~ --Poľl'Cll:~-sieťovi 
!IJ/3307 Moldava • za&tok Bud\llov JCS 0,000 1.800 1,800 6,SS 11784 V'•"'"· -v ~tc· Trh"-· • síc(o~· Rouiad. SÚVÍSIÝ T021>ad: Dcfonnicie. JoJcá1oe oerovnosti 
Dl/3307 Moldava oad BOCM>U • Janílc (Budalov inlravilán) J<S 1,720 2,220 o.soo 6.0 3000 
Dl/3307 m:nvilio Budulov KS 1.800 2.100 0,300 6.S0 1950 T"'"~ • 1'ri<a,c; Iné p0n,chv na voz.••••-•~ okra! vozovi:v 
Dl/3344 o.lia -urliazdaá oa !oL CWKU KS 0,000 0.397 0,397 0,83 329 v,-~.· v oonisaei-V11tVC: T .. "-· - sícťoYé 

Dl/3698 koniec Kr.Cbhn<c - závcc Pn1>cmlc TV 1,900 4,062 2.162 8,80 19017 V911]cy • v oonisaej _,_ Trhliay • pri,ä,,,: Ttllliey • pozdÍ!ne; Rozpad • .ypnlý povrch: Deformácie • poklcry; Strata clrsoosd - potme po,rcbu; 
TrNlnv • Ji<ťovó; Iné ))ONChv na voz. - _,..J,v ori ' 

.. 
sie(Kh 

Il/526 Rakovru:,_priet'ah RV 1S6,153 156.53) 0,380 7,00 2660 Výlllcy - v olnusooj vn,vc; Tr111iay • priečne; Dc!om,ícic -pc,ldcsy; nNmy-si<fové: Dcfonmcic -lokáloe nerovnosti; Iné porJCby,.-. . oláma,,ý 
1 • .:.., vozovl<v; Iné "oruch• na voz. :---'vnc -r. "'""ov · - · 

ll/Sl6 ltudni - lt-v.a RV 157,453 158,943 1,490 7,00 10430 Výtlky• v -j vntvo: Trblioy • priečne; Trhliny• pozdimo; Rozpad• vypratý pom:b; Iné poruchy na voz.• ol4maný okraj vozov.lcy. Iné poruc.l!y 
m voz. - ncsprávs,e --r. wtlkov . . · · 

. Jll/3791 V-Nemecl:t-obccirllmil>n MI 1,140 1.259 0,119 II.SO 1369 
II/S47 ob. hr. KE/KS -lcri!• ID/3349 SN 16,498 20.277 3,779 9.93 31521 = •~.sicfO\'i:Tr~· -OMnaic ,neovného-;,. 
111547 km. s lll/3349 • olcr. hr. KSIOL SN 20,677 24048 3,371 8.20 27640 V-'-"-·. v -L-------! \fftve" Tmlmv „ uricčne;_ R.-- - ~~ 0(1YT'Ch: Trblmv -sitt"ové 
11'547 Rutinskv Ql0St • okr. br. KS/GL SN 24.198 24.961 0,763 7.00 . 5341 Trh1irw - t iet'OW. tné PoNChv na voz. .. olimaný okrai V&l'i'MtV 

IIIS47 otr. br. KSIOL · Follan.vsky k~ SN 24.961 26,661 1,700 6.28 10673 V'11ky. v --vntvc; ROZ1>ad • siefo\>9 rozpad; Ttblinv • sicfovi: Trblinv • OIVáraoic ""'covoébo ""'"' 
11/555 Podilo:o cť • .......,; !babo_, TV 37773 41.266 3,493 9,00 31437 v ......... • v oorosr,ej vmw: Trhlilrv. nne<'!ne; Trblinv. =,,11.,,,. 

lll.S48 M. Ida ...m.vtlin obec KS 3,691 4.591 0.900 6.S0 S8SO Trh,__ • mozailcovi: Ro-•• • síivislv -•d: Trhlinv • priečoc; T,hlmv • oozdln,,; Rom>d • vvnn,,v l>OVTCh: Dcfomoócic • hrbole 

11/548 obal Šcmia-<>dboč. 3360 Scmi,, spojko KS 5,691 6,391 o:,oo 6.SO 4550 
Trhlil,y • pozdlm:: Dcformicie - zvlomc: Dcfonmcic • pol;by; VY.1, koľaje: Ro,;pad - lold~ ~ipad: Dcformácie - prekopávky; Ocfonnicic • 

. 1-zdÍ!Do · ,lnt""" .. '"'oavoz..-o"-"""""'vozo,i<v • 
11/548 odbo<'!. 3360 S<mta • Hodkov,:c KS 6,391 8,141 1,750 6.53 !1433 T ... "-.~·Ro-•d-·•-,vt><Md>:DefMoócie-"""lésv 
III.SS2 HR.KS-Zcmnlima Tmlíca TV 27,132 28,132 1,000 7.00 7000 V1• 1'"•. v obrus:nei vntve 
III.SS2 HltKS-7.....,,.,.>. Tmlica TV 28,132 29.172 1.040 7.17 74S4 Ro:mad - loUJny--ad 
111547 )1....-.ecaoy.s.-fMa SN 38,023 39.373 1.350 6.84 9228 Trhliny• oo-•"'-: ROZl>la ··--~. -vr-;:,;: TJl>lli,y • sieťo vé 

lll.S47 S"'famiá RUia • Riclmava SN 41.573 · 42.473 0,900 (l.97 6276 Ttbmv - sieťové; Trhliny - otv.iranie in<ovnéJio sooia 
111547 Richnava- okr. br. GUSNV SN 42.873 44.060 1.187 7.13 8468 TW-"-. sieť.,.,,;; Tdwov • oMnnic praco,n!bo ...,;,, 

11/547 olcr. hr. GUSN. r~achy SN 44,060 44.310 0,250. 7,01 1753 Tmlinv•___,,_ 

III.SSS v,ru ic-,:i.,..,. UIOl'Í<a most SSS Ml 3!;605 33,140 1,535 9.00 13815 v=:. v~: T.,,,, _ _ .-=:.=; TmJmv. -zdlžne 

111555 llbeva • Cboflkovce TV 33,140 37.366 4.226 9.00 38034 Ro"'3d - súvislv -ad 

lll/3255 cczmcstoKrompocby SN 0,000 1.300 1.300 8,18 10639 In! poruchy ca voz. - ncsprivne vyspr. vý11l<ov: Výtlky • v obrusocj vrstve.; Výtlky ~v la}'le; Rozpad • vypratý powch: Rozpad - lokilay rozpad; 
Deformácie• lok.iloe cen>VIIOStÍ; Iné -~hv llll voz. • o,._.., okrai vozouw 

111548 od 21.3SO/Jasov-po23,900/Počlcaj KS 22, ◄ 2I 14,191 1,770 6,YJ . 11505 TrbliQy • sieťové: Vyj. koľaje ; Defonnicie • loláln< ~ Výtlky • v obrns:,cj vrstve; Tmllny • pmčo, ; Trhllny. pozdlmc; Rozpad • vypratý 
lnovrch: Deíoamcie . -•..:...; S-clnnoo,í • ..,.mie powchu 

111548 Mcdz:cv • pred odbo<'!kou s 3362/ Medzev KS 26,121 27;841 1,720 8,01 1377S Vj-tllcy- v obrasttj vnM;·Tmlíny-prica,c; TmliQy • po,dlžuc: ~d • ~lý pomh; Od'onnlde • zvlnmio: Tmlmy • sieťové; ~ - lol:ilny 
lm......t• OcfOftlláeic. --•u... ocrovoostilro'-· 

~52 l!Jll(S.7=1Í11Ska Tcolica TV 29172 30,181 1.009 7.50 7568 Ro-ad • lokálny rozpad 
IIISS2 ZallolillSka T..,lica.&->r•'"b TV 30,181 31,164 0,983 1.50 7373 Ro7.1>od - lolcálnv --ad 
IIISS2 7-Jind:a Teplica TV 31,164 32.156 0,992 7.56 7496 Ro-•d • Jo•• '""-ad 
11/5S2 C'.alob-E.,,.. TV 32,156 33.146 0.990 8.20 8118 w=mvoz.-=o1aa;--.1... 

111/3368 1115S2 • NMvšľa KS O.OOO 0,400 0,400 8 . .31 l32S V'•""·· vobrusf>oi vn,vc; Ro-..o •___,,,povrch; y..,,..., • sic:ťovô: Defonnácie • lvi>ole • 

Dl/3368 U/5S2 - N.MvUa KS 0,400 1.100 0,700 6,00 4200 V~Bcy. v obrusDci VTSM: Trhliny • sidové; Deformácie - Jolcáloe """'1lOlti: mó l)OIUCr,,. voz. • oláma,iý okni _......., 

111/3698 cez Kr.Chll:noc Úllrav,1,n TV 0.53-0 1,674 1,144 8.98 IÓ269' v~. v obrusllcj - Výilky • v byte: Tlbliny. pric6)c; Trlilir,y . pcmlÍ!ne; o..r~ .· poklesy; Rozpad • Joldlay rozpad: D<tom:ikie • 
lokálne nerovnosti; Defomd,cic • hrbole; !nó =ruchv no ,·oz. -o"-"" okni vozovkv 

111/3698 cez Kr.Cblmec ialravilan TV 1,674 1,800 · 0,126 8.50 1071 Výtlky - v obrumcj vnrvc: Trhliny -pricčoc; Trhliny -po-; Dcfonnicic • poklesy; Tll>liny - blolcové; Rozpod • lokálny rozpad; DcformA~lc • 
- ncromosti: ble _ .... v oa voz. .... __ ..., okni voz:o-m, 

11/548 Hodltovc«xlbočb 3363 Nov""'""' KS 11.691 11.991 0.300 7.06 2118 VÝ!lkY- v..,_,._;........, Trbliov -sid'ové; Trhinv - mo,aikov,é; Vyj. lcoľaie 
D/548 Novačanv-Rudlllk lcSDÝ úsek KS 14,4S1 16,341 1,890 6.44 12169 Trllliny • .,.;.á,,: Tr!,.:::-. =zdlmc; Ro-d --"' povrch: 1116 oon,chyra voz.·.__...,,.-. -••v 
II/SS2 lem. Komárov • :Z.1111>linslcy Bran,; TV 43,970 46,010 2,040 8.52 17388 V,_.,_, - v obnlsnej VTSM: Trhlíoy • sicí'ové; <Sict'oVÝ ro ncrovoosť novrdnl. 

Dl/3676 Plccbotic:c,, ,...;..(ah TV 4.296 4,899 0,603 7,32 4416 Ro,.,,ad • súvislv -ad 

JJIS48 odlai!. s Dl 550. po 21.3SO??"J Jasov KS 20,901 22.421 1,520 6.50 9880 Trhliny - priečno; Trhliny • pozdÍ!ne; Dcfonn6clo • lok>loe ociovoort~ Dcfonnit<ic • poklesy: Trhliny• siefov!: Io! porui:by m voz. • oli!Dlný okraj 
1---"-

IJl/3710 Trebišov-Olšina TV 3,760 8.390 4.630 10,67 49420 Výtlky . v obrumej vrstve; Trhliny • poidl!ne; Rozp>d. vypntý povrch: Dcfonmcie. zvlnenie; Strata drsootti • vyhl:idený povrch; Trhlioy • 
blokow,i; Iné oorud,v m voz.•_,.,__., -'-'.....,....., 

111546 Osada Häi • Prakovce SN 36,000 38,900 2,900 7.S 21750 

111526 Hoa:c • Rom"1ki B)'Stl'ó RV 153,463 1S3.983 0.S20 6,66 3462 
Výlll(;y - v obnlsntj vntvo; Trhliny - priečne; Trhliay.- pozdl!l,c; Deformicie - poklesy; llblmy • sieť ovi; Io,\ poruchy na voz. • ~ olaaj 
..,,ovkv: Iné narucbv m voz. • ne,....vnc ~. vvtllcov: Ro.....,. . -"""-b 

111/3755 Vcnté "•-"'-- 0 Íllllavilin Ml O.OOO 0.700 0.700 6.0 4200 
Dl/33S0 ICocror..vmd Hom6dom snob m f.cL...,,.,. KS O.OOO 0,430 0,430 6,0 2580 
Dl/3041 Slavolov,:c oriiazdná RV 0,000 0,120 0,120 6.0 720 

Dl/3366 V.HU!lca u,oilta inlravilán KS 1,900 2,121 0.221 S.04 1115 VMw - volinJsnci vrst\lC: Roll)ad • sicf...w ,-d; Iné oocucbv m voz.•.,_.__.,,.._, vo:zovlcy 

Jll/3318 Sokoľanv . Bočiar KS 1.000 1,800 0.800 6.50 . 5200 V<'llcy : v obrusn,ej vntve: Trbinv • oozdibc· R="' • ~"- oo,TCh: DcfO!JDkic. Jokjme nm>VIIOS1Í 

111/346() Obilcwce s:mt.r KS/PO atreviláo. KS 15,248 15,258 ·0.010 6.00 60 v ✓ .. ~, -vobrusncj vrstve: tné--•chvna vor. -oä-rruimí oknli vozovlcv 
ID/3307 anviláa Budulov- - Budulov KS 2,100 2,700 0.600 6.50 3900 Strata dnnosti - •·"''•dcnv --•· Tmllny - mozaikové 

·111/3307 Moldlva mel Bad'W>II -Jai:ik KS 2.220 2.no 0,500 6.0 3000 
111/33S1 1Co$loľany aad Hornádom na ,.,,,.., ICS 0.070 0.200 0,130 s.so 115 ~- ")1)0 .... -vrdl: T'""-'=-• - sieťové~-· • otwraaie 1)1'2COYIX:bo enni:11 

Dl/3370 V, Mytľa moilca oxtt1vilán JCS 0,000 .0,700 0.71)1) 6,14 4298 Dcfom,icie • !ol:il>o neroVIIOSIÍ: v..-.n- . v obnlmci vrsh-.: Tm•.., - 1icfovcl 
111/3370 V. M :yšľa ="'• c:xtnvUán KS 0,600 1 700 0.600 6.00 3600 V"'n.v - v obn:1soei vtsM:: Tr"""'· sic!°''« Romod. : Defannáci< • - -

ID/3405 M.Jda -kri!ovatlca • 548 KS 5.300 5,400 0,100 9,54 954 Výtlky - v oblwncj Vr>tve: Trbliqy. pri,čoe: Trbm,y - pozdÍžnc; RO'l)lld - sieťový ra,:pad; Ro,pld • ~ pow,:h; Dcformlcic - lolcálao ocn,,-,; 

ll'S33 . IWÝ lom. križ. , JV546 SN 35,232 35,932 0,700 6,78 4744 R-od • ••-tÝ nnm:b· Trbliav • l>OzdÍi'ne' Dcfonnácíe • 1>0klcsv: Trhlinv • sieťové 
Il/533 kri2. s U/546 • FcrW<ov,:c SN 35.932 44,232 8.300- 7.00 S8100 T"""~ - PoZ<llžn<· Ro7')0(!. ---' -h: Dcformócic - Mklc,y ~-
WS52 .lai1. Sta.ôéa. 7,.,,,n1,.,.1,v Klečcoo v TV 40,250 41,100 O.ISO 7.50 6315 i=i=-=== ~ ~ P-• ... vozo,ta. mioi<t: 

11113370 V. Mwľ• ..,.,, .. imovil!n KS 1.200 1.300 0,100 600 600 V'•-- -vobnm,cj •--· Rozpad'---"'•·-_.· T..,,..,,_sic,foYé; Dcfonnácic - loidb: ocrovno,sti 

11113365 Molaaacc spojka KS 3,370 3,870 0,500 6.0 3000 Výtlky - v obrusoej vmve; Trhliny. priel!oe; Trhliny· poz.dBnc; Defon:nácie • poklesy; Slnia d!m:>sti - V)hladc,iý pcMch; Slnia ch..-i · potenie 
1-m:~u; T...,,...,_ siefovcl· ln6 ooruchy ""voz.• olámanýobaivozovkv . 

IIIS82 Jasmov-lcriž. 3799 Ml 24.589 26.801 2.212 6.4~ 14341 Tdillny. pozdlm:; TTblilly - sieťové; Rozp,d - lolcib,y ro,pacl; Inb pon,chy ra ,·oz. -Sttala bmetiva pri !!Mcrocb. nillaokobcteoch: Iné pon,chy oa 
\ '0Z. 

1 



D/S82 Rusl:owc •Íllll'llviHD 

ID/3027 Nwbufa • RofJ!iarna 

Dl/3372 SlaDcc iimvilb-Slanellc 
ID/336S N. M a ioln•ilán 

IIV3403 .....ran obce Bdb-Bukowc 

ID/3249 Anmtovce"P!'):a 
fd.s:tanitu 

DJ/3208 okr. hr. LE1SNV • laít. i D/536 

D/S76 · Ourkov • Rulto• 

• D/576 Ruskov intr>vilin 
D/576 R.uakov intnovil&n-Blatiee 

WS76 Blaf.icc inlraviláA 

DIS52 kri1. Biňov • Ondava most 

ID/3 756 Veľlcé Ka 1IŠe irtnvihln 

ID/3711 koniec obce M.Hore!-závor pred m0519m · 

DJ/3706 Karlovo...,;. •vioicc 

ID/3000 Bm>dn - 1 iovacia 

~270 lail. s ~20 a DJ/3270 

ID/3311 č~ spojka -ixmwán smer Puo= 

· IIIS76 !>udtov • RUllcov 

Dl/3308 Budulov - Pidor 

lll/3674 Parchovany-hl~ 

DIS52 Veľlc6 R.ašlrovee - Krilx>vallal 374' 

Dl/3257 Slatvi"' rpoJka (lcri1. s lVS47 a l:ri!. s _ID/3258 

Dl/3362 inlravi16nobco Medzov 

Dl/3362 dlll'lvilill obce V. Medztv 

Dl/3313 odbočka Seldlal - ..eíalok obce Paňowc 
DV3313 idravilillobce P1flcwec 
DJ/3313 imnviWcobccfdovoo 

Dl/3109 -

IDIJ2S6 KalaYOspojka 

DI/3303 Tmia t.c:l asuiita 

n1iJ2SI Smiw!y ,pojovacia 

11113735 Lesm imavilb 

DI/3754 Komiroveo • Ostrov 
11113809 Pinkovc, imnilin 

11113700 l:r.1'19 • mer Tnmpeed 

11113374 S.N.Mcs10 - Kal!a 

111/3374 Kalia iollavil"1 . 

lllll374 Slanské Nové.Mesto intravil6n 

DI/3308 lcooioc obce Pedcŕ- koaiec obee Pedel' 
111/3308 konioc obce Pcder • 

111/3258 VOJ'kovte spQjka .· 

11113300 kmlic:Tur. Novávc,-kmovalkas3302. 

111/3336 OrtlJe ma-v~ 
111/3306 Turta oad Bodvou smer Hť atnlvilán 

lll/370S la. m -či.na koaic<: úscku 

w 28,201 28,701 

SN 34,064 34104 
KS 0,700 1,700 
KS 1,400 1,450 

RV O.OOO 't.Joo 
KS O.OOO 0.500 
KS 1,100. 2.900 

KS 7,784 8,084 
, 

RV 8.570. 9,720 

KS 1.300 1.829 
TV 6.700 7.400 

SN 0,000 0,300 

KS 0,000 0,126 

SN 0,300 0,619 

SN 5,556 6,830 

KS 36,300: 37,600 

KS 37,600 37,700 
KS 37,700 33,600 

KS 41.300 41.310 

TV 54,800 SS,415 

MI 0,000 . 1,100 

TV 1,400 2,200 

TV 4,200 4,376 
Ml 11,.264 11,614 
KS 2,900 S 100 
Ml 0,000 0,.200 

TV 2,300 3,880 

RV 2,013 2,381 

SN 0,000 0,050 

.KS 0,000 1.470 

SN 0,000 2,441 
Ml 2,397 4,527 
KS 32,900 33,700 

KS 33,700 34,600 

KS 34,600 36.300 

KS 0,000 1,600 

TV O.OOO 0,072 

MI 65.916 61,316 

SN 0,000 1,612 

KS 0.350 1,600 
MI 0,700 2.700 
TV 0,000 0.358 
KS 8,068 8.668 
KS 8.868 ' 9.318 
KS 4,300 4,600 · 
TV • O.OOO 4,.200 

SN. 73,325 14 25 

SN 75,503 76,625 
KS 2,700 6,000 

KS 0,000 0,030 

KS 1,200 1,810 

KS 2,870 4 so 
. KS 4,350 4,700 
KS 4,700 s.soo 
TV 0,050 0,150 

. KS 0,000 o.oso 
KS . 1,700 3,400 
KS 3,400 3,700 

SN 0,000 1,600 

. KS o.soo 0,706 

SN 0,000 0. ◄ 90 

Ml 0,000 0,900 

Ml 30,164 30,364 
Ml 4,500 5.800 

TV 6,322 6,499 

KS 1.500 1.650 

KS 1,500 1,700 
KS 2,200 . 2,304 
KS 0,800 1,200 

KS 1,300 1,700. 

KS 1,700 2,900 

KS 0,000 0,300 

KS 2,950 3,000 
KS 3,000 3 800 

SN 1,600 2,069 

KS 5,000 6,000 

KS 4,228 5.328 

KS 1.200 3.900 

TV 0,000 0,633 

0.590 

0,040 
1,000 
o.oso 
1,300 

0.500 
1,800 

0,300 

1.i~ 

0,529 
0.700 

0,300 

0,126 

0.319 

1,.274 

1,300 

0,100 
0,900 

0,010 

0675 
1.100 

0,800 

0,176 
0.350 
2,.200 
0,.200 

1,580 

0,368 

o.oso 

1,470 

2,441 
2.130 
0800 

0,900 

1,700 

1,600· 

0,072 

1,400 

1.612 

1.250 
2,000 
0.358 

·0600 

0,450 
0.300 
4,200 
1,000 
1 122 
3,300 

0,030 

0,610 

1480 
0,350 
0,800 
-0,100 
o.oso 
1,700 
0,300 

1,600 

0,.206 

0 , ◄ 90 

0,900 

0;200 
1,300 

O,ln 

O.ISO 
·0,200 
0,104 
0.400 

0,400 

ľ,200 

0,300 

o.oso 
0800 

0,469 

1,000 

1,100 

2,700 

0,633 

9,88 

7,00 
6.00 
6,00 

6,94 

6,67 · 
6,00 

6,44 

6,50. 

6.00 
6,08 

6.50 

. 10.35 

S,29 

6,06 

6,71 

• 6.SO 

546 
9,42 

6,58 

60 

7,40 

6,0 · 

5,46 
6,50 
6,50 

6,50 

6,50 

6,0 

7.00 

6.93 

S.74 
6,0 
3.50 
600 
6.00 
6,00 
6,0 

7.00 
7,00 
6,04 

22,97 

600 
6,00 
6,00' 
12,00 
10,16 
600 
6.00 

4,.25 . 

9,08 

11,'10 

6.00 
6.00 
6,00 
6.00 

6,00 

6,00 

6,o 
6.SO 

6,50 

S,80 

5,01 

5,81 

60 

4,82 

4939 

280 
6000 
300 

9016 

·3333 
10800 

1933 

7475 

3174 
4255 

.1950 

1304 

1687 

7727 · 

8723 

6S 

4400 

1344 
2595 . 

Tň>liey - pozc!l!no; V~•• obrusnej vmvt; Defonnicie -polclesy, Trhliny-sid'ové: Trbliey-OMJtrôe --bo spoja: Dcform:lcio - lckálne 
ne:rovncn • voz. - . . . . . . 

m -. • olimurý okrai 

dÍ&,e; Defunuácie • pold,sy, Rozpad - lokálaÝ roopad; lai ponxby m-. • •~ obaj """'W)' 

: Dcfom,l,cio- zvhait:J><fonúcie. 

· - Rozi,ad - sicťo • ro d 
Vjllky • v obrusncj vrstve; Trhtiriy-pri~Trbliny • pozdlfne; Ro,pad- ")p)'ltý povrch; Strata c1rsnosti. ')'hladeey povrd,; Trhliny. riee'o'l'é; 
Tr · • mozailcové: Deformácie . lalcálne aero · Deformicie • bmolc: In! · · YOZO\/lcy 

Vjllky • v obrusncj vrstve; Výtlky- v kryte; Trbliay - pricá,<; Trblioy • pozdÍmo; Rozi,od • rypnlý povrch; Dcformiáe- polcksy; Trhliey- sieťové; 

Výlllcy • v obru.snoj vrslYO; V~•• kryte; Roq,ad -vypratý pom:h, Trhfu,y - sieťové ; D~fonnicio - hrbole; !ni poruchy na YO.t. - o1'maný omj 

Výllky . • ol>nisnoj .,,....; V~ - • byte; Rozpad - vypmý po'1'Ch; Deformácie - poklesy; Rozp<>d - lol<i~ rozpad: Dcformícic - lol<ilnc 
nerovnosti; In&! poruch .. -- - olcn,j VOUN • . . 

Výtlq, • • obcusncj '1111\'e; Výtllcy • v byte; Rozpad • vypratý powch: Strata drsno'\i • potenie povrchu; Trhlbiy- sioj'ovi; Dcfonnicie - loliálnc 
...., • lnóll()IUCh .. -.. • 

· Trbln,y-pri~; Trhliny, po,:,liž,,e; Deformicie _.poldesy; Tň>llny- slet'ovi; Trhliny. otvmJ>e pneovnébo spoja; Vyj. koľaje; O.formácie • 
lolwoc am,VDOS1t la6 J>ONC~ aa-. - clámaaý olaaj YOZOYky; !nó pocatby"' -. • porucby pri ia&ienkych sieťach; lnó poruchy na wz. 

h sieťach 

Vjtllcy • v ol>rusDej _...; Ttbliay • pri<čue; Trhliuy • pozdizuc; De!onmcie - P!)kJay; 'l\hliay-oMl'lllle pncofflfho spoj>; Rozpad : loltálny 
rozpad; Dd'ormicie • loä!ne naoYIIOSli; hlé parucby m voz. • oUmaaý olcRj vozo,ty. loé pon,c:by m voz. - pon,c:by pri ~b sic!ach 

Výtlky · • lcryte; Trblmy • prioi!oe;Tmmy - pcndÍ!De; Rozpad-vypratý pov,di; Str11ta dnnooti - ~ pov,di; Dtformicic: -
. . . 

12012 Výtllcy. v obrumci wsn-c: 
1834 

• sieť....e; Dtfonmcic: . - DUOVIIOSIÍ 

JM"' Výtllcy- • obrusnej '1111\'e; Výtl:y ·•kryte; TrhliQY - pricčn<; 1'1:hlioy- pozdž:oo:.Ro,;pod- ~ povrd,: 'l\!,J;Qy-tt<'o,~ Rozpad -lolcílny 
.,..,., ro ad; Iné • • okra. vo,o • 

2208 

370 

8820 

13324 
13845 
5200 

ss.so 

11050 

9600 

360 

9800 

11n 

12000 

1800 
25200 

-lokálne nero,nosti: Iné poruchy na voz.• olimlt,ý op,,j wzovl;y: Iné poruchy na""'- -

, Strata drsnosd • vyhladený povrel>: 1'ltllmy • slcCové: TmJmy • blolcm>é: Rozplld - lotilay 
• olimluý okraj ';'OZOvlcy; Inó poNChy na voz. - uc,pr¼YDC 

no voz. - poruchy pri inf:inicrsky,:b sieťach; loé 
zdlm:: Dcf°"""'ic • z:vbic:níc: Dcform6cic • ol<I 
.io• poklesy; Trhliny• sict'ové; Vyj. koľaj e; Oeform6cio - lok61nc nerovnosti: Iné poruchy na voz. -

. • ~ Tň>liny- p02dime; Rozpad • V)pr.ltý po=b; lldormácic - lokll)ne nerovn0511; Int poruchy na voz. • 

689 . Výtlky - • obnw,ej ""'"°' Trl>lmr-~ Rozplld • vypralj' poY!dl; Dtfonmcic • poklesy; ntllirl)'. ric(ovt; Rozpad • loWJy m,pad 

4575 Výtlky-vo\11\,snejmr,,e; Dcfonnicic-·poldesy; TrbliDy • siet'ovc: Pefonmcic -lol::O>c oero.-d; Int porucbym--. •nc,priYDC vyspr. výtllcov; 

8880 

- poltlc,y; Slnlta clJ:soo,ti • vyhladený po~b; S1r11ta dnoosti - po(CmC 

hliqy - blol<ovt: l)e[ormkio - lokilne ocrovnosli; Dcform:ície - hrbole 

·mvrlil'lld súvisli um-žba AB 

• zpad • rypr&tý poYICh; Slnia drmotô • po<caic pcmd>a; llcformiric • lolilDc,..,,,,,.,,,,.; loé . 

6458 Výtlky - v oorus,,ej vrsn,e; Trlwlry- po241!n<; Rozpad- Y)pntý pcwrcJ,; Tdiliri), - ri ... ov'; O.form6c;. . lolciloc ON'OYDO<li; Iné pon,cbym wz. -
o . . . . 

. 16200 

3051 

TV 0,250· 0,500 0,250 lll/3705 kr. 179 • e-..... ~ Výtlky ..... oorusneJ =~; Vý;tll<y -v kryte; Trhliny - pozdlžne; Ro,pod •~povrch; 'ľtblilly: sict'..t; Rolpld- lokílny rozpad; Deformácie -
wz. 

KS 3,800 4,600 0.800 
KS 9.968 · 10,.268 0,300 

.,, 'C'.. µ,ID/3~~301~~';'.';,,cder~~-]~~~:::::::::::::::::::t~it-::;1\~'i:.j:~~~-=-t-=-~~~~:1:~6~i-=-t-=-~~i~tii~~i;~i~~~~;~~~~~i::.::~::~:~::::":'..:::~:.~:==-:::::-=.::~:::-:.-:.:::-:.-:.-:.::::::::j 
J~ · ~~-;, Ill/3410 011o ia:rmlin •ot.vánnieprac;o 

KS 3,200 3,796 . 0,596 
SN 3.900 7.335 3.435 

SN 1.300 5,631 · ·4,331 

MI 3,700 6,000 

KS 0,600 0,850 0,250 

KS 0,180 0.600 0,420 

SN 3,800 4,800 1,000 

~!~.::~;-\,·:.\. , = ==~-lai!.sD/536, . ·PoZdl!ne:Deformk ·blokové 

~ • lll/l2SS ·~: Slovioty Výtlky- v obna,,,oj YTSIVO; Tthmiy · priffl>C; Trhlín?'• pozdlb,c; Rozpad · ")'l>!1llý povrcb; Doformócic • bll>olc; ln6 po,uchy oa voz. - oUmauý olaaj 

. ' ~ti.,;'···.•·~,:.: .. _~.·~ .. ::··.;.:,;:·· ... , ..... ·., :lll/3._·. :

360
; =.:~ .. ~=.~obce•·:?..· SS . ;.;; -~-=; Roipad • ")'Jn,ÝJ>O'tch; Deformácie -poklesy; loó porucby na-= • oUroony okraj ~•zovk,y; !nó porucbý na vo2

0
-

• -;_ . ...,....., ,.,.., """'"" VýtD<y • v obr&snej _.,,., Rozpod- vypratý p0\f<b; Dtfonmcie • poklesy; RO'Zpld - lo1"lny rozracl: Iné poruc!>y Dl voz. • olimaaý okraj ,.:.:<0-.l(y 

1
:,:. · .'111/3243 cez~ <hut Dld Homdom Dofoun6oic • loldhlc ~ Výrllcy ; • ol>n>soej-mcve; Ro,pad • vypn,lý povrel; Tň>llny- 1ict'.ovt; lllé poruchy na YOZ, • olimaný okraj 

ó,." • ~ • • • ., 

6,44 27872 

o 13800 

5.56 1390 

6,00 1520 

S,95 · .s950 

TV 0,000 . 1,915 1,975 600 11850 

RV_ 143,140 148,160 · S,020 . 11J1 35474 • , Tl'h1i'I)' • siot'ovó; ln6 poruchy"' voz. - o1'nw,ý obaj 
b 

' KS 21,900 22,800 . 0,900· 5.92 SJ24 

(' 

-; 



D/576 PQIKS-Hcrľmv cxttavllin KS 22,800 23300 o.soo 6.00 3000 Rm:i,od • 16·-'-U· l'0---;::::. 

D/576 Hcrfanv smer V..,.,.,,. K.amcbCa ext KS 23;300 23,800 0.500 6.00 3000 Iii_...._,• VOL· O"......-• o1a3; \<OZOffi 
D/576 Herrmv....., v....,. Kamcaica e1<1 KS 24.SOO 25,200 0,700 6,00 4200 1n6 ---1..u • voz.. • o"-...t. olaai YOrZ:OVkv 

D/576 Nim4 l<amc:mca •= Bido-U,Ohm KS 25.900 32,000 6,100 6.04 36874 R......O - s(msKi ---'· loé pon:cbv m voz. -o~ okni---.. 
111/3806 l..ekirovc• • lúu,môca UA MI 1.590 1,983 0.393 4,50 1769 
UI/3259 Soil<ké ""'""" • Olla\/k1 SN O.OOO 1.250 1.250 6.0 75()0 

ID/3325 Kri.ľom:-ircavilin KS 7,740 8,990 1,250 6.0 75()0 

ID/3737 Ol<r. ffnll Ml - Dvorianky MI 1,400 2,200 0,800 7.00 5600 1Defonn6dc. pol:lcsy; Výdlcy. v_obrumtj '1Stve; :rrhliDy-pri CČllC ; Trbliny-poZdlme; Ro7.pad • vypntty povreli: TmlÍll)I. sicero~ Rozpad. lokálny 
1-·d; !ni ""JUChvna voz. -o".:..._., olcraj vozovlno , 

ID/3737 •n-.-i...<itWV ~villo 1V 6,088 7.218 1,130- 6.0 6780 
·n,554 Trbovi$lc: • M"""'~ Ml 20.soo. 24.SOO 3,700 7,00 25900 VG+fll.u . v obrusnei vrsew:; Trt.r-,. nrie~ne: n11,1mi „ pozdÍžne 

111/3661 Lastovce • Miobaľaav 1V 5 lllfl 7 100 1.800 6,0 10800 

llil3006 Gemersu HM& príjlZdm RV 0,000 0,513 0,513 4,80 2462 Výtlky- v obrusntj vrstve: Výtl](y- v kryte; Trhliny- priečne; Trhliny- po~difne: Ro,pad - vypm!ý povrch; Deformici• - poklesy: Trhliny- sieťové; 
Trh':... • mozaikové: Ro-.,. • -'•"·"· rozi>ad: Iné poru<by na voz. , · 

ID/3733 Suché•IASIIÓ Ml 1,800 2,400 0,600 6.0 3600 

lll/3708 lcrJ 79 · smer Vojta TV 0,000 0,150 O,'ISO 6,00 900 RO%J)•d • Y)'l)nlý povrch: Deformácie • poklesy; S1731a drsoostl • vybladcuý povrcb: Scrata dnoosli • poo:lic povrchu: Trbliey • s ieťové; Ro:q,ad -
1ú:vi1t<t --ad: Vvi. kofaiaii; Iní Poruchy na voz. - oJ&ma.oý okraj voz.My; Iné po" .... nv na voz. - --'vne ""-. Wllk.ov . 

UI/3708 ú.s<k modzi s-..laii. Voja TV 0,150 0,650 0,500 6,00 3000 Rozpad - vypra•f povrch; Dcfonmcie • zvlllClie; Straca drsDOffl • \l)'hladeaý powch: V)j. koľaj< ; Deronmcie -lokálno ocroYDOSli; hit poruc:hym 
voz . • ol',.....;,., ol<rai vozo""" 

111/3281 Koj!ovspoJb (cez obec Velký Folkm&r) SN 0,000 0,200 0,200 · 1730 3459 Vjtlky-volmisoej vntw; Vjtl<y-v kryte; Trhlioy-prieä,e; Tthliny-po2dÍme: Tthliny . si<ťové: Deformkie- Wlne ""'°vno<ti: Deformácie. 
hlbolc 

Il/S66 Rll<l«I Hnb<Mc: clcr. Hr. Slim Ml 19.200 20,262 1,062 7,03 7465 Iné nnruc:.bv na voz.•"''-•"': okni vozovky 
lll/3302 koniec obce 7,-..,,.,, ... čiarok obec Janllc KS 4.700 8300 · 3,600 5,01 18018 Trht.iv - otváranie praco,'Débo sooia: Tmlinv-"""'i--Ro""" - vvorarv oovrch: Tm•mw . sicf ovéc Wtlkv. v o""_; vrstve 

lll/3045 Rakovúca sPO.iovacia RY O.OOO 0.520 0,520 16,72 8696 Vjtlk;y - v obrusntj :,rnvc: Ro:q,ad • '}'P,atý povrch: Trhliay - sid'ovč: Rozpad - lokáhiy rozpad; IDé ponxey m vo,. - o~ amj vomvky 

ID/3281 Koišov soojka fVel'l(ý Follanár • Koílovl SN 1,000 2,280 1,280 6,00 7680 Vvtlkv • v obnan,ô vr,tve· Trhlinv • _ _,._. Defarmiáe - lok.ilne naovmsti: Iné~- 111 ..,._ - o"-"" obai -,,.kv 
ID/3374 ~ oriiazó:nó na let ,tu:>i<u 1V 4970 5,970 1,000 6.00 6000 Wtlkv- ~ : Trhl'~. -J-~- T""'~-si<t'ow:: Ro:r,,ad. Ro,i,ad- .. : Nvrhná s,jvls)i udrll,o AB 

ID/3374 K.alfa prijazdnó na lel. rianlcu 1V 10.076 10,672 O.S% 6.25 )726 Vjtlk;y-v obnanej vr>tve: Vjtlky-v byte; Ro?-JIOAl--,pn,lýpovrch; Defonnkie- %Vlnelic; Trblii!)'- sid'ové: mvrhn,ú s,jví,lá oprava AS 

lll/3)74 Slivm.-Í,rlcťah 1V l9;700 22.292 2$2 6,16 15961 Výtllc:y • v oôrusnoj ~; Trhliny-priečne: 1'thirl)' • pozdÍžne; Razpad-"Yl)nlý povrth; Deformicie . nlnonie: Stto1a chnosli - V)hbdmý pov,di; 
Defoomicie • hrbole: ... ~~--... voz. • o • . . --- •. ' 

lll/3664 Hri!er - krlž. V19 Veľaty 1V 6,800 8,180 1.380 5.22 7197 Tr"'-•.-'-"-, lné=m voz.-~ olcrai-'""""' 

lll/3011 Ro2llava p,ija:z.dn,l D RV 0,200 0,400 0,200 1/:10 1400 V911kY - v byl,; Tmliay • priečot ; Trhliay - pozdlm:; Defcan!ci<: - poklesy; ~. s6víslý rozpad; laé pon,chy no voz. • poruchy pri 
' ' ' hicťach:V"'Ó....v~,,,.,.,. 

ID/3361 extravilán obce Baňa Lucia KS O.OOO 0.900 0.900 5.50 4950 Trb&ri. oricá,c: Tmtioy. 1)0Zdline; R-"' • Dcfomidcic • lok.ihle ncro ... 1JOSti ' 
ID/3361 cxtraviläA obce Balia Lucia KS 0,900 2,200 1.300 5.50 7150 V'•~·-voi.-• mm; Tr'-"-· .-= • ROZl>Od • n,Wh>roZl)Od: Vvi, koľaie 
lll/3361 extravilán obce Baňl Lucia KS 2,200 2.500 0.300 s.so 1650 Trbtinv • _ _..._, R02:0&d -~ oovrc~: Tmliny - si:ťo*. Dcmiácic - lokálne nerovnosti 
111/3361 inlravilón obce Balia Lucia KS 2,500 3.5:17 . 1,027 5,29 5436 V-" .... . vol>ndmi vn<w: ...... "--.-'----T"'•~-.,..dim,; Roz,,od - -Ň oovr<h; Trblio:v. ciefové 
lll/3773 Pavlovcc nad Uhom - Tattvm Ml ·0,000 1300 1,300 5.50 7150 

Trhlitt • prid!ne: Tr!ilioy • pozdÍžne; Ro:q,ad • '}'Ptalý po'JlCb; Deformácie· poklesy; Strata dnnosti • potenie povrchu: Trhliny· sieťové; Trbfuly • 
lll/3009 Gombascl: - Silica R.V 0,030 0310 0,280 7.88 2206 OIVirlnic pn,0c»1,,ého spoja: Iné pocucl,y na voz. • olámaný clcraj vozovky; Iné ponichy ra voz.; poklos V07.0vky ,~!inou v bllzkosti zvodidiel, u aj v 

~vo~ • . 

ID/3244 Marlcufovoc - Rud!lany SN 7,137 11,537 4,<WO 7,46 32811 Roipad - V)lmlý povrch: Trbliny - sict'0\'6: Dcfonnácic - lolallne nerovnosti; Iné poruoby na ,-o,:. • olAmaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. • 
.. _._...t,.nc · .. - .... • .. n...v · 

ID/3244 cezobccR•- SN 11,537 14.237 2,700 6.51 17740 Trti.1inv - --.11:c-..; Jt ... -ld - ·---.. ·• nt\,TCh: DcfOtrmeie - r.Mtt,.,n,; Tthlinv - sieťové: DeformAcie - loU!De nerovnosti 
ID/3244 R"""""'·Porát SN 14.237 14,537 0,300 7.00 2100 ntillnv • nriem:· Trblinv • no2Xllb.:: R-ad • =ratt povrch; Dcíonnácie • poldesv: Iné poruct,v na voz. - o"="" omj vozovkv 
ID/3244 MufmloYCe • ..,_vión SN 8.000 10,100 2.100 6.0 ' 12600 
ID/3798 NmáR......,_-oboc Ml 0,000 1,544 J,544 S,61 8669 
111/3661 Mlcbar111Vlmlvllin TV 7,100 7900 0.800 6.0 4'800 Vt•""·· v obnl.,ocô vrstv,,; Trbli,,y•mozalkové; Dcfotmáeic-lokilne nerovoosti 
ID/3737 Tuši<c okr. Hr.Ml. zxialok obcc Dvoriadcv TV 5.198 6,088 0,890 6,0 5340 
lll/3045 Rakovúca- R.V ·o.sio 1,720 1,200 633 1590 V'•""·. v obru.me; vmw 
ID/3757 Vcl\:E SlcmCDcc • Plrukaa Ml 9,600 10,500 0,900 550 4950 

ID/3811 Clloflkovoc - ~ Ml 0,000 2,041 2,041 6.25 12762 
lll/3761 Voi:mv - Vclké Kanuanv Ml 4950 s.oso O;JOO 6,50 . 650 

ID/3400 Sečovcc-Plc<hotice extravilin KS 9,215 10,715 1,500 6,00 9000 
Výtlky - v obniso::j vrstve; Výtlky - v b}1e; TtbliDy - pncčtle; Tthl:ioy - pozdÍblc; Rozpad • vyp,alý povrch; Defómlicit • poklesy, Strm dniiostí -
potenie povrchu; Trhliny • sieťové: Defonnici• - Jokáloe nerovnosti; Ddonnóci• -hlbole: Iné porvcby m vo,:. -o~ olcmj vozovky · 

ID/3400 opravcné-VPV KS 10,715 11,61 5 0,900 6.00 5400 Vjtlky - v obnisnoj vnrv,,; Tii,lii!)' - pricČTl<; Trhliny - pozdlh,c: Deformicic - poklesy; Strata c1nnos:ti - pottl!ÍO povrcba; Ro:q,ad - lolálay rozpad: 
Dcíorm6cic - lokálno norovnosti: Iné PoJ"O(hy na voz:. • olám:u,ý oknj """"""' 

ID/3400 S<čovce-N'ovv Ruskov KS 11,615 12315 0,700 6.19 43)3 VýlD<v. v obn,sr,el vnrv,,; Tm!mw --; Tmmw. l>OZXÍžDe: Rozpad • ....,...,.; l)OV?tb; .,....,.,.,_ sic<ovč 

ID/3009 Gombaset - smca RV 0,950 1,380 0.430 7,00 3010 Trhliey • priečne; Trh!Íl!)I • pozdÍ!Dc; Deformácie· poklesy: Trbiny • otvinnio pn,covntho spoja; Rozpad - Io~ ro:q,od; V)j. kofaje; kr poruchy 
m voz. - tte--'vne t--. t•-...n..ov. mé----'- na '"02. · 

tn/3657 Vililovirmvf!án 1V 0,000 0,1 87 0,187 3.00 561 Rozpad. vyp,alý povrch; Snia daoo,ti. poa:m: pom,au; Trbliuy. lllD'Oikovó; Ro,pod - lckáley "'~ lat po,ucby „voz.. o1'macy omj 
vo.,;.,.., 

111/36S7 Vililov imoviHn TV O.OOO 0.200 0,200 6.0 1200 Tr"'-· - --'~, Trhlinv • oomlme 
ID/3753 Kmovslal Lléskovil -sooika MI ·2,000 2,890 0.890 5.00 4450 
tn/3300 Cborvátv• Tumianska Novi Ves začiaL Obce KS 3800 4350 ' 0.550 5.00 2750 T,....._ - cie(ovč: Iné PofUChv m voz. • olámmý olcnj vozovt.v 

0,053 
Výtl;y- v obnisncj mM: Trhlilly - pozdi&o; Ro,pad - vypr.,lýpovrob; Deformácie - poklesy; Tmliey • sieťo,'é: Trblioy - mozaikové: Roipad -

ID/3716 Ol:r. Hraa. MI - Dvorianl<y 1V 0,504 0,451 s.so 2411 loulDy rozpad; Defonnócic • p,da,pávky; Defomácie - bioole: Iné poruchy m v= . ~ omj vozovky: Iné poruchy na voz. - poruchy pri 
in!iáenk .... • si<ťacb 

1 

ID/3045 Rakovtica -W\V!l,.;. RV 1.720 2,200 0.480 11,4) 5487 T,,._,..,_,x<ovč 

lll/3371 Slanskä HIII& &DOika - ""'-""" úookv (2,0 km) KS 1,000 8.700 7,700 6.0 46200 
'· Trhliny• p-, Trhliny - po:ocll!ne; Ro,pad • vyp,atý povrch; Defonnácie • pokl<sy; Trhliny • sieť o,+. Trhliny • otv6nnie procovnlbc spoja: Iné 

tn/3000 Brzodn. spojovaeia RV 0.800 1.700. 0.900 8.00 7200 l)Onichv m voz. - olim,ey cl:roj vozowv 

lll/3691 mcdziV.~nB TV 3,506 4.706 1,200 6,00 7200 
Vý1.llcy-v lcryle; Tr•liey. prieb,e; Trhliny - pozdÍblc; !nó porochy oa voz.. frézovaný povrch; V)j. koľaje; Iné poruchy no voz. • olJmaný omj . 
W%0\I~ . . 

11113805 Vv<tt Nemcckt • Ni21>6 Nemcckt Ml 0,850 1,200 0.350 6.50 2275 
ID/3759 Ruska - IL braD. UA Ml 0,000 1,252 1.252 10.04 12576 
lllf.!24S Maujova~.,• SN O.OOO 1.930 1.930 5.61 108:21 Ro-"" - aúviJK, roz,,od· Poľaá ecsia 

lll/3691 imavibnM.KamCIIOC TV 1.406 2356 0.950 6.00 5700 Vjtlky • v l:rytc; Trblioy • prie&>.: Tmliny • po7.dlžoc: TrhliDy • sieťové: Defonnócic • pozdlmc nc,ovoostVroleiy; Iné pon,cby oa voz. - olámaný 
IA.i-, vozovkv. lm nONCbv na 'VOZ. .. nesprávne ....-yspr. v<rtft-ov 

11/566 Qoätovce - Podllorod' Ml 8.320 9.200 0,880 6.50 5720 y,A.,_,_ v ~-•c-Trblinv • mečt,:· Trblônv - oozdižne: O.formácie - lolcilnc o::n,vnosti: Deformácie•.,,,..,..,. ncro,'DOCIYrolcrv 
JJ/S66 Podhorocľ • R•....., Hrobo- Ml 9,527 10,600 J.073 6.50 691S V<A"-'. v obrusnei vrstV<: Trh!'-' • ....:.čnc: Trbtinv - _,i,-. 

ID/3765 Bámvce L Qnda\'OQ • Dúbravta Ml -0.400 1.900 1,500 6,0 9000 
ID/3302 immlán Perin KS 20,650 21,351 0,701 600 4206 y: .. ii. .. - v obrunei vrstve 

ID/3345 Bel!aÍllrlvlin KS 0.900 1.455 O.SSS 4,92 2729 V1A1"'• · v olmisnci vrstve· Deformácie -DOklcsv. Stratadrsnosti-M!JM,.,,,;nnvrm· Trbtônv-Jict'ovč 

111/3009 Gomba.<dc-Silica RV l.270 5,900 2,630 ?.00 18410 Vjtlky • v obrusnc:j vntvc: Rozpad • vypratý povrch; Deformácie • polclesy; Slnta dm>osti • pocer,ie po.,.;ha; Defonnic:ie • bl1>olc: Iné poruchy m 
voz. - o"-·_.· okral vozovt•; Inf l)Oruchv oa v= · 

ID/3358 Rud.OC - Zl3r.l Idka KS 1,500 3,000 · 1,500 6.0 9000 
ID/3358 Rudúk - Zlabl Idka KS 3,000 4 . .500 1,500 M 9000 

ID/3349 Kostoľany nad Homí®m-spojb tclstaD SN 0,000 2.598 2,598 6,65_ 17285 Výllcy • v obnisocj vnrv,,; Rotpad • m,ralý po,'J'Ch; D,:íonnácic - loälne ""'°"""'Ii; Deformici< • po,,db DCTOvnomirokly, bé po,uc!iy m VOL • 
olámanv okra; vozovlnl · 

!Il/3700 lcriž.1179.Wkl-lai.t. D/555. Leles TV 0,250 4;400 4,150 6,0 24900 Trhliny - pricčao: T rlili1Y. pozdlžne; Deíoro.,icie • zv!im.'e; Deformácie - po1:ksy; Trhliey • si,ct'°""; Ro~ - loäcy roz;,ad; Ro:q,ad • SlfflSJ:ý 
'°"""'cl; Vvi. koľoio : DcfonziAeic - b,1,ole; lai oamcl,v m voz. • olimmÝ ol::raj ..,..,""v. lai DCHU<bv m voz. 

ID/3766 Bánovcc nad Ondavou• žel. SlaJlica Ml 0,000 0,425 0.425 6,14 2610 

mr.>009 Gombasclc-Silica RV 7.000. 7.470 0.470 7.00 3290 Výtli,;;. v obrus,..; ...... , Trl!lmy .............. Trhliny. movó· Ro:q,ad. rm-~hv „ VOL 

IJJ/3020 Hrhov prijazdná RY 0.600 1.383 --0,783 6,50 5090 Výtlky. v obnloocj - Výtllcy • v la)1e; Trblmy. pozdih,e; Defom>icie • poklesy; Trbliny . sieťow : Trhliny. mozaikové; De~ • lokáh,c 

naovm,6: kr-~,._ m voz.•"''-"" al:roj ,,wni:y; VÝÍlkVvom,socj YT$lV<, llhmvmozaikovi 
ID/3201 okr. hr. U:/SNV • lli:uovoc SN 3.242 3.812 0.570 6.00 3420 V'•~·-volnsneôvnrv,,·T-'-''-·.=;Romad-yYllf3lýoom:h;T!hlii,y-sicl'o~ 

tnlllOI lliašovce - Smižany SN 3,812 6,012 2,200 6.00 13200 
Rozpod-vyp,alý povrch; Sena drsnosti. po""1ic pom:lm;_O<fcnn!cic- 1okuie norovoooti; In! porochym voz. -olimaný okraj vw.ovky; Výtlky• 
v obrusa<i ...... 

tnll201 CezobccS-'._~ SN 7,600 8.612 1,012 6.0 60n 

Il/548 Cicma Moldava• zač . obec Štós KS 32.691 34391 1,700 6,50 11050 
Výtlky. v~ vntvc: Výtlky • v u,te; Trhliny - prieč,,,:; Tml:l,y - pozdlf:no; Rozpad • vypralŕ povrch; Defonmci< - lolw,c nerovnosti; Iné __ .. ____ 

ID/3319 Pionier t.ibot- Zlllá Idka lait s 3358 KS 9.200 9,780 0,530 6.08 3S2S 
Výtll<y . v obnm:j vn.w; Trhliay. pozdime; Ro:q,ad - vypratý povrcb; Dcfcrmlcic • poklesy; Rozpad - lokílny rozpDd; D,rormucle • loUJnc 
--~- laé ---bv m .-oz. -o"--'• okraj vozovkv; Iné 00111CbY m wz. • strola bmelllva ori nilcroch. milaoltoberco<h 

111/3022 Gcm!,osel; pri~ RV Ó.000 0,361 0,361 639 2306 Výtlky.• oi,,,m,cj vntw; Výtlky • v kryte; Trhliey - pozdll:nc; Dcfo,mäcie - poklesy; Rozpad • lolálny ro:q,ad: Ro:q,ad • súvislj> rozpad; Vyj. 
koľoic : DefCffllÓ<ic - lokálne ncrovnoni; Iné poruchy oa voz. • <>IÁm>nV ckru vozo\/ky · 

IIÍl3739 KrisocM:c • šom..iovce Ml 0,000 3,800 3,800 S.06 30612 Vytlky- v obnw>ej vrsrvc; Trblmy. priečne; Trbllny -_pozdl21,e; Rozpad - vypratý povrch; DcformAdc • poklesy; Trhliny • sitťo~ TrbliJJy • 
lll07Jlilcov6: Ro-·• - ,._...,,__ ro-..,; Iné nnruchv na voz.. "''ffl•nv okraj vozovkv 

ID/3739 ""'"'L t<...,.,~ • iotnvilán Ml 16.540 17,470 0,930. 6,50 6045 
mr,01s Dmzvl nridat, RV 3.3()0 3,500 0,200 6.50 3250 Dcfonmcle - zvlnoni•; Deformácie - !okálil: oc:rovnosti 
IJJ/3015 Dmav., prie(ah RV ..2,500 3.200 0,100 6,50 45S0 V"'.,_,• v olmisntl vrsrvc· R-od • VYi)~"' novrcb· Trhlinv • sieťové 

ID/3767 Ridzmafel.Swiiea Ml O.OOO 0.055 . 0.055 6,07 334 

ID/3227 Hn,1,ušice - tm. s tnll068 SN 4.96ií 6.166 1.800 6.25 11248 
Výtl<y. v obnasocj vntv•: Td,J.my. po-<dÍmc; Ro,pod - sieťový rozpad; Ro,pod. vypntý povrch; Stn11a drmo&ti - pol<oio po,TC!J-.; Deformácie -
loldlnc DCl'OVIIOSÚ! In<\ ="bv no voz. • olimaaý okraj vozo""' 

111/3227 Hnil>u!ice. okr. hr. S'NV/PP SN 8.886 13.631 4.74S 4.82 22873 R--•d - ··-111"' =vrch· Trh"-·• sicť<Mi: Deformácie - lokálne nero""""'· lni ==hvna voz. • o1•-"" okraj"""'"""' . 
ID/3227 Hrobu!ice • okr. hr. SNV/PP SN 8.886 13.631 4,745 4,82 22873 V<•""'· v obrusoe• vntve: Slnili dn:nosri • DCtcnie oovrcbo: Defomiácic - lokálne nerovnn<ri· Ro,.,.., • -r ■ t\' llO'JrÚ 

lll/3291 Vými Kmi,nica inlravWD KS 0,900 0.927 0.027 5,00 135 Y~ll<• • v obru.11,ei vntvc: Trhlinv • oozdfme: Ro...,ad - vypB<Ý povrch: Tm1mv • sieťové: Jn6 c<wuchy oa voz. • -'•--'· okra' __ ....., 

ID/3300 odboč. Chorvily • miaL obce Tumiuslai N. Ves KS 3300 3,800 0.500 5,00 2500 Deformácie • ooklesv 

Ill/3691 z:al:.M.J<amenee,.ilmvilan M.Kamcooc TV 1,156 1,406 0,250 6,00 1500 Vjtlky - v obrusncj vrstve; Tlliliny • pridne; Trhliny - po7.dlžne; Deformácie • zv!ncoic; Defondcic • polcJcsy: Ro:q,od - lokálny mpad: b: pon,cby 
.. VOZ, • olómo"" olcr&I VOZO"""~ Iné poruch v oa voz. 

Ill/3032 Vlachovo t ťriHll7ffli RV O.OOO 0.346 0.346 5.00 1730 v,.,.:.. -v obnlsncj vnrve: RoZl>Od - ,._,..· oovrcil: Tmlinv - sieťové: Dcfonnkib • lol<il,c ooroVDOSli 

ID/3700 iDnvililD Bačl<a TV 4,200 5.200 1,000 6,50 . 6500 Tmlill)' - pricčoc; Trhliny - pozdime; Ro,pad - vypratý povrch: Dcformicio - poklesy. Defi>nmcje - lol:ámc D<IO''IIOSri: In! pon,cby m voz. -
o"-"" o'-' ____ .,;._ . 

ID/3040 Ocbtmá - Rochovc.: RV 2,400 3,106 0.706 6.00 4236 v ✓ .. tL, •• - v abnwtci vrnve; Trhliny- sx:ťo"-é· IDé nt"W'tlt'"'hv m 'ii'Oz. - olimia9" okraj vorodcy 

ID/3040 Rochovce orieťah RV 4,650 5.320 0,670 6.00 4020 .Trhlinv •-'-'-• Trhliny--•"-• V00--v oblusnei vrstve; Vvtirv-v 1m1te: KMn>CI • ...,,.rilpovrcb; R""'""'• ltlvislhoZIIQd 
111/3012 Jovícc. Linovmk R.V · 6600 7,000 0.400 5.94 2375 v<-n-,. vobnwiejvnrve; Trh'""'. -'-l!ne: TMmv-oozxlltne:: Romad • mn,ýoovrclJ 

ID/3792 1 nv.ž • križ s IV582 Ml 7,250 8,300 1.050 6,14 6448 



11113302 ~V. uoc,; KS 16.750 16,850 0.100 5.SO ·550 Vj,Jcy- • oórus,,cj vntw; Ro,pod - vyp,9tý povrch; R07t)Od - lolc:álny ro_zpod: Iné poruchy,_ voz. • olámaný olcnj -m,ovl;y. Výtlky- v lcryte 

11113689 Somoto,-V .Kameooc za kr.11113ó90 1V 0,727 3,914 ·3,187 5,50· 17529 Rozpod • lokálny rozpad; DcformáciAO - lolcAlne oerovoosd; Výtlky- v obnlsntj vntve; Trhliny - prieme; Trhliny- pozdÍme; RozpjMI • vypratý powch; 
Smatn ilrsnosli - ootenlc oovrchu; ll>t -~hv na voz. - olámaDÝ okraj vozo..., 

111/3689 Somot0<0 V .Kam,_, za kr.111'3690 TV 3.914 4,000 0,086 5,50 473 · Výtlcy - v ~nrj vrstve; Trhliny- pria.'ne; Trhliny- poZA!ltné; Ro,pad - vypntý po"Tch;'Dcformócio -pokksy: Rozpod • síivlslý rozpad; mé 

narudwm-..n.-olámo,,ýoknj-tv: ---• 

lll/30lS Lú&:a-BM:a RV 9,800 12.867 3,067 6,50 19936 !nó pon,chy m voz.• poruchy pri~ rieťach; TdiliQy - pozdline; Deformieie -poklesy, Rozp;,d • JokAlay rozpad; lne poruchy m ,1n .• 

o!á-"" okraj vo,,ov1,v 

ID/3707 kr.~otor - žd.Jtani<a TV 0,000 0,267 0.267 . 5,08 1355 Trhlinv • 007.ňtm,,,: R.ozr,ad • Vl.ll'Jn1tv oovrch: Oef0'1mCi• .. zvlnenie: Trhlinv - Metov« Trh1im-- mozaikové:. VVi. koľGie 

ID/3~5 Kašov lnrr.niwl TV 3.230 3,530 0.300 6,20 1860 v9111cy . v obnlsnej.vntvc: Ron»<! • wnnoN oovrch: nhtmv - $ieťovt; RoZ1)6(1 - IOkáh\v rozoad 
ID/3665 ~-t"fflnvLes 1V 4.270 S.230 . 0960 6,28 6034 ,......,, ---•· lllé oorucbvaa voz.• •-ocnii vozo""" 
ID/366S r-1uw1cs-<"== 1V. S.230 • 6,360 1130 6,27 1088 RA..;.,, .-ovJ>OmlJ: S!raladmmti-'""''""'""P<M<h:T~-sidoyf 
lll/366S Kuov irllra.;Jin 1V 3400 4.000 0.600 6.0 3600 v~n.... v obrusoei vntvo: r,.., ..... prieme:""''""'.-,.,"-: Deformkie. -•....,. T"''""' . sidové; Rozoad - Iou.mv roz;,ad 

ID/3018 Jablooov nad/ľumou prioťob RV 1,040 I.OSO 
Výtlky• v oôrusnej vntvc: Výtlky - v lcr)1c: Deformácie - pokl~ Trhm,y - mo•.aikové: Defonnáeie - lol:ábc ocrovnos'ti, Dcfonmcio • pttkop;\111cy: 

0,010 7,00 70 lnó poruchy na voz. • o!Amaoý okraj vozx,vk,y: Iné poruchy M voz. - oesprivoo 'l)'S(>f, výtll:ov: ln6 poruchy"' vo,.; výtll<y v obrusnc:j vntvc, tdiliny 

mozaíkové 
111/3801 VoimlÍIII • Pridcons Ml 6.300 8,000 l 700 s.so 93SO 

Vjtlty - v obrusntj vrSM;; Výt!)éy - v b-)1<; Trhliny· prie&e; Trhliny. po:tdh llozpad. ~ povrch; O.formiae • polclcsy, Stnta druosó -
IIl/2822 Gemerská Panica • Brctb RV 4,896 5,126 0,230 s.so 1264 potcaic povrch-.; Trhliny - sieťovč; Trhliny- mozaiko,,:: Tdúloy - otvirome pn,covnélio spoj•: R.OZ1)6(1- lokálay rozpod; Iné poruchy,., voz. -

olá""'~ olcni vozov)(y; Iné .,.,,,,,bv m voz. • n<>ru<hv Dri ín!iniriY<b sieťach · 
ll/533 krit. s ll/535 -$121'V lom SN 27.932 35.232 7,300 6,50 47450 Tri"""' - oozd,_· Ro"""' • Wtmltv oovrcb: Tr•'""' - sieťovi 

ll/533 
Km. ll/533 a 535 - lait. ll/533 a IIIS46 • mimo ósd<ov 

SN 28,000 35,900 7,900 1.S S9250 
IROP 

ID/3033 Doli!iná • Rejdová RV 0,000 0,200 0,200 14,46 289l 
. Výtlky • vobrusnej ,mvc; Tmlmy • prietnc; Trhliny· pezd!t,,e; Rozpad • vypratý powch; Defonnäric • potlesy.-Strata drSDOSri - vyl,laclcnŕ, povrdl; 

Trhllny- sicfovi: Trhliny • OIVáranie pracovneôo spoja: Dcfonnáeie - lokálno ncrovnostr. Defonnjcie - bd,olc: In! pon,cby m voz. - poruchy pri 
iu!ínicrskyeb sieťach: lem 31.S(nrehli:idkow) - Io•"~ ooklc1 /svetelná lai!ovotka/ 

Ill/3001 n1,a..,,.;1o1 RV <Y.000 O.ISO O.ISO 4.00 600 Trblinv - """"'-: Trhlinv - -•-; RoZ!>Ad - vn,ntv novrch· Defom,ácie. """'-':Trh...,. slerovi 
Ill/3293 H<d'mv smer z.ovce ex!nlvilin KS O,SSO 0.650 0.100 . S.00 500 V"'""'· vobrumei 'IT1tV<: Ra"""' --IOIÝ oovrcb: Trhlillv- sieťové: Deíonmcie -lo«áh: ocrovnosli 
D/566 Podbo,~•ľ - lwský l!nl,o..,. Ml 12.527 14,527 2,000 7,00 14000 Rnnu.t'I - súvistv ro7l'IAl'I 

ll/~ Podborocľ • Ruský HnbóYec Ml 14,m 17,720 2.993 6.68 19996 Trllliav • priečne• Tr!uíav. t)OZ<lime; ROZJ)I(( - lokámv =-1 

DIS66 Podborod'. R>Kkv Hrabom> Ml 17.720 18.500 0780 7,86 6129 V"'""'• v kryte; Trh"~•.....- T.ht:~ • oo2CIÍm,: Iné oonichv na voz.• IU'ata ltametvva oň .o6teroeb. mikrokobereoch · 
Ill/3m Stretava • Stretavka Ml 0,000 4,4$0 4,450 . 7,48 33283 
lllm85 lait. 1179 • mieomt ,mer Ladmovee TV 0,000 0.!50 0,850 6,19 5265 v„nn,. v obrusnei - Ra- • -.-rv oovtcli; T.mlinv . """'1iko,-é 
lll/368S za l.orioustsmer Ladm<Me TV 0.850 2,000 1,150 6.00 6900 V;itJl<v • vol,nm,cj Vl'ffi'<: Iné poruchy m "°z.· oiimanýob,ri ,ozovky 

lllmSS od pri_q,ust pred obec Ladmovc:e TV 2,000 2.300 o,;oo 6.00 !800 Trlway • priečne; Rozpad • vypratý pom:b; Trhllny. mozailtové; ~ - loälny rozpad; Deformócie. lolcilnc ..-;; Iné poruchy Dl voz. • 
ln1,1......,nm,;vozovkv ·· 

ID/3685 tomoc Ladmovec • obc:c Zemplín TV 3,950 4900 0,950 6,00 5700 Ro,md - lokálny '°"'ad . 
ID/3685 ásdc medzi Ladmovto -z.e-lío 1V 4.900 7050 2,150 6,00 12900 Romad. VVOfflÝ ""vrch; Trhli:w - moíalkové: RA~• . Jol<Alnv r02Md 

llll368S zoobec~p,<dJRD 1V &.350 ll.350 3.000 7,06 21168 Výllky • v obruslxj vrstve: Trhmy • priečx: Trbmy. poidllne; Rozpad.~ povrch; Defonnóae - zvk>trii.: Dcform.\cie - poldc,y. Rozpad -
l1n1o11.., ro....i; v,;. tofaie: !ni ~rhv aa voz.. oi;,,,.,., oi<ni vazov\-v 

ll/587 Dlhá v .. -Doroca RV 30,970 34,390 3.420 5,72 19564 
Výtl<y - v oim-j -.c: Výtlky O v byte; Tllilioy- priečno; Trhlicy • pozdlmo; Rozpad • vyprstý povrch; Dcfonnície -poklesy. Tr!tliqy • siefové; 
beton~eie. lolt.llnc nerovnosti: Deformácie • bcbolé: Iné OOl'IICbV oa voz. • noruehv pri in!irierslcy,:h sieťach 

ll/533 Gemcnki Polo= pric(oh RV 0,000 0,900 0,900 7.60 6843 v{tfnro - v obrusnei vrstve: vw1n,. v ".-ute: Trblinv - ""'"'"""": Ro'ft'Ulld --Kr oovrcb; Dcfonnkic - lokálne oc:rovnosti 
Ill/3667 km. w5,2 • =11rc1ao Jast1'3bie 1V 0,000 0.380 0.380 6.SO 2470 T""mu • mozoil<ové 
IIJ/3667 .umntimke Jastm>ic. Ceiicov TV l.&50 3.9SO 2.100 S,80 12180 Trhlmy--
IIJ/3667 Ceilcov - km. Céniocbov TV 6,600 10,SOO 3,900 ' 6.SO 253SO 1 g,..._,._t • vunr.'fv ~'lrl 

IIJ/3667 Mal6 Baro ima.;J;n TV ll.7SO 11,820 O <Y70 6.48 454 Ro-"" -vv,,;,,,; no'vrch: Str.it3 drsn:,rri • _, ,,,._, oom:b: Iné ~~by m voz. - olámaný olcnl vo,:ovky 
ID/~7 Mali Bara - Beda TV ll,960 15.080. 3,120 ' 6,00 ·1&120 Ro'1n!WI - lolrálnv ron,od 

lll/3695 kr~Hrušov- kri1.R.od TV 0,000 1.796 1,796 6.92 12430 Výtllcy - v obrusnc:j Vffl\~: Výtlky· v krylo; Trt,licy. ~;Trhliny. pozdáne: Deformácie. zvlnctúc;"Rozpld - lokálny rozpad: Deformáci< -
lokálm """'wosti; Dc:formáeio • brbok: Iné -~•v Dl VOZ. • olmn.mý ..,._, --,vtv; !ni pon,cby m voz. 

lll/3695 la.bel - zal:ia!ok obce Svimce TV 1,796· 2,500 0,704 s.so 3872 Int poruchy na voz. -ollmmj olonj .,.zo,icy; Výtlky-voim,s,,tj vrst\'c: Vt,ll\y-vbytc: ~- priceno; Stratadrm>sti •V)1,l.adalý povrch; 
Trhllin,-sicťové 

ID/3695 intnvilan Svimce TV 2.500 3,800 1,300 s.so 71SO vo.,ov •v '"'••· Romad • -r.,fÝ navrc'h· Strata drsnosti - whJld...'.• ~-IY. Romad - súvi<lv rot0>d 

lll/3695 koaee Svúice-,,ačíotolc Zarin 1V 3,800- S.OOO 1,200 s.so 6600 
Výtllcy - v OOIUSoej vrsM: Výtll::y • v kryte: Trblioy • priefoo; Rozpad; vyprotý povrch; Deíoroiácie • poklesy; Stl'1lta drsnosti• vyhladený povrch: 
Trhliny - sieťové; O.fonn6ei• - ooz,!Un, ncrovno,.;/rolctv: Int pcnx:hv m \'Oz. - oli""""' olcnl vozovlr:v; Iné oon,,;hv ra voz. 

ID/369S úmvilanZatfnpttdkr.Jllf.l714Bof 1V 6.700 8.0SO 1.350 6,GO 8100 V}1l\y - v ol>rusaej vnn,e; Ttbliuy - pric6,o; Trtiliny • poz.dl2nc; R02p&d. ~ po,n:b: Defomw:ie • poklesy. Ro,pod - lokálny rozpad; 

Deformácie - lu1>ole· lllé -r'"' na V02. 

lll/3306 illlraviltnHačava KS 8.350 9,100 0,750 4,16 3!18 Vvtlh.t _ v NV"!~ VrttW: Vvt11ru - v 1t-ruto 

111/3300 korôcc obce Hosľovce -odbočka OtorvílY KS 1800 3.300 1 500 4,96 7447 nh,;= - s ieťové: ln6 oorucby na voz. - ol•""'"" okni vomvtcv 

111/3703 i.drrvw Boťaay TV 1.850 . 2.400 · o.s~o 4.00 ' 2200 Trhliny - pri<:č,ie; Trhliny - pozdilm; Ŕ.-.q,t<I, rypmý povrch; DcfOJlllÔrie - wlcáln< nerovtl0$ll: lne poruchy oa voz. • olámaný olcJaj vozevlcy 

ID/3690 úscl: V.lClmelJcc. Slrilat 1V 1.214 4,700 3.486 6.00 20916 Tmlä,y - t>Cie6>:: Tmtirty • oo,dÍ!nc: Dcformicit - ooklcsY: .,...,,;_ - sidové; T..,..., • mozail:ové: Deformácie - hrbole 
ID/3690 it1rlvilan V.Horel 1V 8,700 8,750 o.~ 7.00 350 VWICY - v """-í vmvo: ,,.,linv. orieme; rrt,,;,..,. oozd"""· Rozoad. -"' oowch: Defonnóeie -lokáb, nm,voostí 

111/3703 od zálctuty cez obec Boťai,y TV 0,500 1,850 1.350 4,67 6306 Trhliny - priečne: Trhliey - po:r<IÍ!,,e; Rozpad· ,;yprntý povrch: Trhliuy- ,íeto,i; O.formácie·- lok41ne nc:rovnoJli; {lté porochy 'ra voz.· olámaný 
okroi VOZA>Vkv 

IIIS87 Šritrik • Plctivoc: RV 15.920 18,650 2.730 6,50 ITI45 Výtll:y • v obrusoej vn,ve; Výtlky• v kryl,: Trblíny • pri<:u>e; Trhliny• pozdl2no: Rozpad - vyprOlý llOVfcb: Deformácie -.~klesy; Trhliny - sieťové; 
Defom>icie - lok:u,e nerovnom• Defon-úcie - l!rbole: Iné ,,,.,,,hv m voz. - """""• ori · .. 

siet'ach 

II/S87 Štmlc-Picm,ec RV 18,650 23,520 4.870 6.SO 31655 Výtlky.• obn:sncj vnrve: Výtlky - v kryte; Trhlmy • pricQ,o: Tdilioy • poz<l!oe: Ro,:pad • vyp,_9 povn:b; Oefonnkie • poklesy; Tr!!lioy • sidovi; 
Dcformóc:ie - tol:álno ncrovoo,ti; Dcfom:iácie • ilfllole; Int poruchy m VOZ: -=""v pri int•..,.-.,." siefácb 

111/3812 Bcmm . Inovce Ml 5,603 6.~3. l,060 560 5935 

111548 zoč. obec Šrós - štôs KS 34,391 35,391 1,000 6,50 6500 
Výtlky . v obrosnej Vl'IM: Výt&:y. v byte: Trhliny. príeä,o; Trhlíny • pozdlžnc: 0.foaoAcie • poklesy; Rozpad • loloillly rozpad; Int pÓructiy oa 
voz.. olimom, o1cn· vozov\-v 

ll/S43 Ši.» • korice Štôs ICS 36,141 36,291 · O,lSO 6,50 915 
Ttllli1), • pci,á,e; Trhliey • pozdÍ!Dt; Defórtuieio · zvlnmic: Deformácie • pokl„y; Vyj. koľ aje; Dcfomiácie • loltálnc ocroVDO<ti; lllé poruchy m .oz._ 
-1h!zo,,nv oom:b 

ll/548 kúl)Cle S1ós • okr. brallÍC1 KS 39,241 43,G41 3800 6,50 24700 V~=·· v"""•· Trhlinv • .,,,..,,., rrt,,;nv . pozdlžnc: 1\i,linv. mozaikové 
WS48 kú1><lc Stôs • okr .hnutiea KS · 43.041 43.601 0.560 6.S0 3640 Trhlô,y - r,riečric: Trhliny• oo.tdlme 
ll/548 okr. br. KS/GL - Smolnllt SN 46,352 46,372 0,020 6.00 120 Strato drsoosti - """'""""" oom:b; R-.A - súvislý ro=..A• Dcformicié - lokáh>e oerovrJ)StÍ 

ll/548 okr. br. KSIGL • Smolnik SN 46.711 46,nI 0,060 6.00 360 r..,,...,_mom~ 

1l/S48 okr. br. KS/GL -SmobOt SN 47.057 47,107 0,050 6,00 300 
Výtlky- v obrusncj ,TSM: Tmliay. priett,o; Trhliny. pozcÍhc: Dcfotmócio • zvlooric; Strata clmto<ti - pottnic pom:hu: Trhiny - sidoyf; Trti.iny • 
mouil:ové; Rozpad - ~•lny rozpad: Dcformäcie - lokáloc ncrovrosti: Defonnácie ·• bJl>olc; In,! poruchy oa voz. - olimaný olcraj vozo"1cy 

ID/3364 O.bnd'sooib KS 0,000 2,700 2,700 6,0 16200 
11113762 Pctrikovce sooib MI O.OOO 3,900 3.900 6,0 23400 
lll/3Sl3 1 Kml<Ý Hrabowi: - Ruslci 8\'UJ3· MI 2,400 4,246 1.846 S,01 9256 

ID/3714 inlravilaa Bor lV 3,230 S,700 2.470 • 6,47 15977 Výtlky- v obrusncj \'fffiC: Tr!iliey - pňel!n< : 1\-bliny - pozdlflle; Dcfomticio • ~esy; Trltlioy • aieťovt; Rozpad - lolciloy roZ!"'d; Dcfonnicie -
lokilno nerovnosti; Iné ooru<by m VO<- - o lámaný okraj vozovt<v, peoetraec,á cesta 

lll/3743 Blatn6 Rcmerv. BlalDé Rcvišti3 Ml 12,209 13.309 1,100 6.S0 1150 

lll/3743 Bbtn6 Remety - un.vilón Ml 14,109 lS,lS9 1 oso S.65 5934 
ID/3743 Bl&lllf Re-')' - Blaliá Polw:b Ml 15,1 59 16,159 1.000 5,47 5469 
D/576 POIKS-ff<d'allY exlra~ KS · 18JSO 19.200 1.050 S.01 5261 ~. aivis}ý ,oll)lld 

ll/576 PO/KS-Herľany cxtmviltn KS 19,200 20.300 1.100 s.so 6050 Int =ft~'"' m voz.. oli-•"" okrai vezovky 
ll/576 PO/KS-Her ľanv cx.,..vilán KS 20,300 21900 1,600 5,62 89% y~n,v. v ohn..,..; vrstve; T..,•~ - l>07'.d-; 1ihlinv - mo.ail:ové 

IU/3687 kri!.Dl/3686 • l:riU 79 TV 0.200 0,294 0.094 5.50 517 Výt&y • v ot,n,,,,,j mtvo: Výtlky - v kryte: Trhlily • pri<eno: Trhliny• pozdim:: Deíom>ác:le • poklesy, Rozpad - lok:ílny rozpad; Deformieic. 
loub, Dm>..-i: J.a6 pc,ruchv oa voz. - ot<-"" o.tni .........,_, 

ID/3294 Mllclro-••CJ<lnvilia KS 0,600 0.900 0.300 5,00 1500 l>A--' - ~,. --•.,,,.,r=.sic(oYl: T"'1'nv.maz;d.ové; !ni ooruc:bvN voz. - ..,__.., otni ...,zovt.v 

ID/3035 Stnlcni odiazdal RV 0,000 0.258 0.258 5.20 1341 Trltlmv- riefow 
ID/3294 Mudro...,,.,..,,oil<a intravilin KS 0,900 1.270 0,370 4,67 1728 Vvtlkv -v obru.\nei vntve: Tm•=. priečne · 1ii,1;= - mozaikové 
ll/533 okr. hr. RV/SNV - lem. s 11/535 SN 17,132 27.932 10800 6.00 64764 V91Jcy • v olmlmtj vrstve· Trhlinv • J)OZ(llžn<• Trhu,,.,• oMnnie oraco'lllého sooi:i: Dcfommie. nmc!Í!ne nerovnosti/rolety 

111549 Smolailc • útorai SN 15.400 15,620 0.220 6,00 1320 Výtlky -v~ vrstYe; Trhlilly - J)l'm>C: Trhlilly • p0:c.dlžno: Rozp>d. ~ pom:b; Defocmície • poklesy; Tnlioy • siet'oyf; Trlllíny • 
mozai;ové; Ro,pod - loUlay rozpod: Defonn>cie - louloc oem,umi; De!Mnáci< - lubol,; 1Dé ponx:hy m ..,._ • pon,oby pri ini.iaienlcyeb sicl'acll 

Ill/3440 POIICS Ce,,,.,úcc cmcr Opim KS 27,433 27,533 0,100 5.~ ~ TrNinv - mozaiko,,!• (Dé nomcbv na voz. - olinwní okrai vomv\-v 
.IIV3440 :,nfnj smer Čcrvcaica - kr.br. KSK/PSK KS 25,800 28400 2.600 6.0 15600 
III/3335 Bunetice Ílllr.lvilán KS ~.700 4,250 0.550 60 3300 

ID/3688 toaiee obec Streda nB smer Klin a B TV 0,000 0,600 0,600 5,00 3000 Výtlky • v obn,snej vnn-e; Vjtlky • • ~ Trllliay • pri.eDo; 1'mlmy • pozdimc; R,:rzpad • "))Xltý povrcb; [)efottnici, • potJe$y; 1'rilliny • sieťové; 
Trt>llay - bloko,i: ntll!Jy • mozalko•i: Deformácie - lokilne raowosti; In< pon,chy m voz. -olima,,y okraj vcm,lll(y. lné porucby oa voz. 

ID/3304 'extrllvilin lamie • št. hrmea ICS 0,770 I.SOO 0,730 4,00 · 2920 Výt)<y • v obrum:i vrsl\'C: Tmmv. oňe č"'; ROlllad - =nto l)C)VICb; Iné ooniehv na voz. • o16manv ob-al wzovkv 
lll/3686 kr.179 smer Streda n8 ,,. tol.pricecs1vm TV 0,000 O.ISO O ISO 6,42 963 Ttl\Iinv • -· Tmlinv. nM.dJ>ne• Tmlinv. siefo,,!, n8vrb mikrolc~ 
III/3244 Pol'llč intravilán SN 19,350 19884 O.S34 6.0 3204 
ID/3710 Tttbi3ovm<StO nadiml TV O.OOO 0.600 0,600 6.0 3600 
ll/552 odb. N.MYII'• 3368 • Boh.i-vce KS 8.786 10.3S6 19,172 0,61 11762 Trttiinv -inicč:oe: RIM'!'Ut'I - \Nnnl.tÝ povn".11.• Trtilinv • sieťoW: IDé nt"ln.rby oa \'02. -olimanY okni wzovlcv 

II/S52 br.KEIKS • most N.Hudca ICS 6,312 6786 0474 7,20 3414 Trhliny•.....,...,_. Trhtirrv-siet'ové· In! oon,ehv m voz. • nesprám, =-r. ""'ll<ov 

ll/S36 kru. a ID/3247 • krii. s ll/533 SN 16,780 18,754 1.974 10,98 21671 Tdillný-pricčoc: Tdtliay - pozdlžne: Ro:q,ed - vypratý p0vrch; Tmliny - sieťové; Deformácie• lolc.llJle ncrowosli; lrt poruchy na voz. - ncsprávu:: 
"""'r. wtlkov; Vvdkv • v o«USO<Í VISl\'C 

ll/S36 Jamnllc -1:m. s ID/32A7 SN 11,280 16,630 5.400 7.43 40133 KMn>ll .s,jvjsly- R=ad -• S -.ÚCffll maJwlamotn. ntro\msť. 
WS41 -KolimYcc SN 47,210 49.SIO 2.300 7,35 16900 Defonnicie. ~ ....... Trh'-. sief <M 
ll/541 lcrit.. s íll/3257 -oter. br. SNV/LE SN 51.790 57,228 S.438 7.02 3820t Trhlim . _,,.....,;Rn'""" • .......,, oovr<h: Vvi. koTajc; Deformácie. zvloede: Dcfomtácie • hrt>ole 
Il/546 Marne,.,..,• Jaldovce SN 26,308 28,203 1,895 8.19 16659 V<nn,a. v obrusoci vrsM: S1rata drtnoJti - ootenie oovrchu: Trhlinv- siet'o,~ 
ll/552 Veľké Ka..,..nv • illlr•vilán Ml 76,976 77,626 0,650 7,74 S034 Rozoocl - súvislÝ rnmad: 9000 m2 
ll/SS2 Vcl'lc6 IClousanv • irmvilln Ml 77,TI6 18.S26 0.750 9.08 6808 V"'""'. v obnasneí vritve: Trlllioy - Qd<ČJ!e; Trillioy- sieťovt: Praskliny. -,>v 
ll/S52 VcfUKa..,,_,,..,_Yllin MI 77,000 78,500 1.500 7.S 11250 
D/552 S. N. Me<TO • br. KS/TV ICS 24,612 25.012 0,400 6.SO 2600 Deformácie. ---

ll/582-1 Micholovee • imravílin • :t m,si,, Ml 2,100 3,100 1 OOO 7.5 7500 

II/S36 Spl!ský Hrušov - Ja,ooll( SN 7,639 · 11,280 3,641 7,47 27197 Výtllc;y-v obrusocj vntvc; VýtDcy - v kryte; Trhliny• pozdlbie; Deformácie: potlcsy; R•~•d • )Qluu,y rozpad; Vyj. k oľa je : 0.forroócie - lokálno 
nerovno<li; Iné ooruchv na vez. 

111546 Jaldo-. Gelnica SN 30,300 31.000 0,700 1.S 5250 
Výtll:;y- • obnasnej mtvr. Výtlky - v kryte; Trhliny-prieme; Trhliny-pozdlm,: Dc:fenn6cic . poklcoy;TmliDy- sieťo~ Rozpa,1- loltjllly nnpad; 
Vyj. w„ De{om,kie - lol<ilno oetOVDOSti: Jr,ó rxwuchv oa voz.• ""!)dvae vvmr. wtlkov: lDf ponicby m ...,._ 

D/546 cez obec Jaklovce SN 28.4SI 29.601 1,150 7,20 8281 V"'""' - vobnm:i vrsn,e; T,..,._, _ .......... ; T""""•sícfové: Trt,r~ - mozoil:ové;Ro,.,_d -•uvi<lÝ ro,...i 



D/546 Jaldov.:e • Gdnic• ľ Pod akaličbmi") SN 30,040 31,001 0,961 -6.SO 6247 Ro--' . sieťow rcn,,ed: T""'....,. siefo-é: Defom,ic;.. lokil,c ....,vnos,; 
IV~ križ. WS47 a WS46. Jaldov,:e obec SN 28,445 29.SOO 1,055 7,5 7913 

111/3416 Valaliky • Geč• KS 2,132 
.. 

4,032 1,900 6,52 12.390 VýlDcy • vkiy1e; Rozpad - vypratý povrch; Dcformócie - zvioo:oi<; Tmliirt - sid'ovô; Tdilmy , blolco,-.; Rozpod - lolc:6lliy rozped; Vyj. koľ aje 

11113656 oprawt»-VPV TV 0,853 2,150 1,297 8,24 10689 Defonnioic • poklesy 
111136.s<i Nnw Rml<ov čast' VcMRuskov TV 5,100 · 6,956 1,856 9.29 17251 In! -~hv oa vot. • o"m.,,.; okrai vozovkv 

11113656 Sctovce. Vcl'ltj' Ru,kov (Nový Ruskov) TV 4,000 5,000 1,000 6,0 6000 Výtlky • v obnunej wstv•: Výtlky - v lcryte; Tthlioy - priečoe; Trblioy • po~ Dcfonnicio . pol<l«y; Tlllliay. siet'M; Dcľonmcio • lolcóln< 
ncro""°"ti; !nó pomchyno voz. • olámaný o1cn,j vozovl:y 

11113401 Now Rilskov čuť VcnjRusltov KS 3,321 4,171 0.850· 8,73 7424 VÝl(kv • v obrusncf vrstve; V"'""'• v ...... , Dcfomrieie • poklosv; Roznad • S1Mslý rozpad: Defonmcic • hn>ole 

11113-401 Vill\ov uravilAo KS 4,171 4;721 o.sso 8,00 4400 Výtlky· v obrusntj vrstve: Výtlky- v by,e;'Tthlir,y • priečne; Trbliny-pozdlmc; Rozpad • vypratý povrch: S1nm dnmsti • vyhladený pomh: 
Tmliny - sie ť ové: Defom>ác:ie - lokálne nerovnosti: Dcformáei< - hrbole 

lll/3401 Cclo,c•-Kmmit• KS 5, 121 , S.321 0.200 7,50 1500 Výtlky • v obrusneí vmve: VS,llky • v lay1e; Trhliny- priečno; TmliDy- pozdÍm:: Trhlmy - sicf o-t; Rozpad · Jolc&y rozpad; Defcrmicie • lokilne 
nerovnosti 

D/5S2 Krit 3744 • v ....... MI 70.024 70.736 0.712 7,00 4984 VÝ1l1cv • v lcrvtc; Tmlinv - s i eťo v é: Deformácie. b lcálne ncrovnosti: O.forrraicio - po>:dl,._ ucrovncsrilrolecv 
D/552 &úÍrllrlmlin TV 46,010 46.870' 0.860 9.00 n40 Vvt1n, • v Javte.; Trblinv- si e ťov é : Deformácie • lokálne nerovnosti: Dcformáck: - ooz.dltn,,, ncrovnosti/rolecv 

m'36TI bil. V79 • krit. Sbvaatt n-d>Uov TV O.OOO 0,370 0,370 8,00 2960 Tí'Minv - sieťOW 

111136TI loi1. SloYnaft Trebifov - kril. Z.lbadište TV . 0,370 2,000 1,630 677 11036 R-•d - lotilnv -•d 
11113677 I.otucbov an,iHn TV 4.300 S.250 0,950 6,70 6365 R-,d. vypraiý povrc6 

11155S Vc!l<é Ka.......,,, ionviláo Ml 26,807 r,m, 0,800 9,71 n71 Wto:v • v obrusoci vrstve; Trhliny • prie čne: Ttblinv • PozdÍme 

11113691 cc,:Kr.Chlmoc iolnvilao TV 1,800 1,900 0,100 8,78 878 Trhlilly • priečne; Trhfu,y- pozdá,,e; Ro:,pad • vypratý pomb; Deformácie - ivlncníc; Snt:1 dnnc»ti • potenie povrchu: lnó pon,chy m vot. • 
o""'8iw obli w,owv; -čiw usek°<esl}' 

D/547 okr. hr. JCS/G.. • Fo SN 26,661 26.891 0.230 7.00 1610 Dcfonnkie ... l'W!'l,,,cv 

IIIS47 okr. hr. KSIGL • F SN 26,661 ?7.054 0,393 u:z 2681 Tr•liny - síeľové 

D/5.47 okT. IY. KS/Ot.. l'olkmirsky lcopec SN 27.054 28.9$4 1,900 6.00 ll"!)O Výtlky. v oaumtj vrscve; Rozpad • vypratý povrch: Trbli,y • siefové: Tdlliny. otvinnie pracovni ho spoja: Deformácie - lokAlne ncrovmsri 

0/555 Podborocľ • R•KhÔ Hrabov,:,c TV 41.266 · 41.866 0.600 9,00 5400 StraU drsnosti• .-ilbckiw povrch;,...,;_• oriečoe; Trb•~ • =..,.,._ 
D/S48 koniec obce M.kla1)0 ob&ľov . Šcmk KS 4.591 5,691 1,100 6.50 71.50 l)cfom,icie • n1Dmie; vi;. koľaje: Dcformkic. Jolil:Je DCrOm:isti; Ro,pad • slcťoyt roZl)a4: Roipad. vypn,rý povrch: Trhliny . sieCow 

11113365 učia.to k obce Mokra.oco - intravili.D KS 1.650 2.250 0.600 8.87 5322 Deíonnócie - _ . .... 

D/555 Chollkovce • Podhoroď TV 37;366 37,466 0,100 9.00 900 y.,.,.,,. v olrumei vrstYe: T,......, • .,.;..,..; T,....,,,_ DOzdl:!m 

D/5S5 Podborod' • Ruský Hrabovec: 1V 37,466 37,773 0,307 9.00 2763 v.,,..,_vo.......,; vrstYe:T"'"'"'•"""""'"T"''""'·D02Jli!n<: Trbliny-sid'ovi 
D/555 olc:.hnn.MJ,K.Olmcc TV 33.181 43.1S4 9.973 1.S 74798 

lll/3699 kt.179 • smer obec Dobra TV 0.013 1,813 1.800 6,64 11955 
Výtlky . v obrusncj """" Výtl<y. v~ Trbliny. priečne; Trlllmy. por.dÍ:!ne: Rozpad • loldlay roq,ad; Defonnicie • hn>ole: lllé pomdly na voz. . 
ol-o"'-l wzo.kv: lnó ooruchv na voz. 

11113699 od Dom mdjozd :Pred oocc Bieľ TV 2.613 4,163 1,550 7,50 11625 Vjtllcy. v obnunej - Vjtll:y. v~ Tr\lioy . priečne; Ttblioy. pozdÍfn,r; O.Iormcio • pozdl!nc -loly; Deformácie • hrbole; lr,ó 

pomclly no voz. - olámanÝ okroi voz,ovkv; Iné pon,chy oa ,-oz. - · . wtltov 

11113699 Bieľ mav,lin • Trak111Y TV 4.700 6.800 2,100 6,0 12600 

11113255 lai! s W547 coz mc11to IClompacby • obchod Slovinky SN o.oso 5,600 s.sso 6,0 33300 

11113365 iMnvílin Mokrance KS 2,250 3,050 0,800 8,57 6858 Výtlky • v laylc; Deformácie • poklesy: Trhliny, riet'ovt; Rozpad • lokib,y rozpad; Dcfon:mcic • lolcálnt DCroV00Sli; Iné poruclry m ,oz. -olámaay 
...... ôvozowv 

D/548 !)cl 23,900/ Počkai • Mcdzev/7;,či•tok KS 24,191 . 26.121 1,930 6.S3 12602 TrhlÍIIY -priečne: Tmliny . oozdÍ.žne; Deformácie -"""'-': Ddonnicie • lokiloe -,i 

D/S52 ~ TV 33,146 34,120 0,974 8,20 7987 Vvtrtv - v obrusnci wtM:~ Stra1a drsnosti - 'WhlAdr-.ffif povrch; Iné poruchy oa 'IOZ. - olimalW okni vozoVlnr 
11113340 KoUov • BakSa ltnvllin KS 2,500 3.360 0.860 6,04 5194 V"''"". v obnlsnei vrstve: Trhlinv. pozdlž:no; ROZl)ad • ~"' =,n:h; ru,,;,., • sieťové 

11113701 kr.1111)699Bicl' po kookc Bitľ TV 0,000 0,700 0,700 6,76 4733 Rozpad • lokáíny ro,pad; Trbliqy • pri eč,:,e: Trbfu,y • J)<lzdl.žne: Rozpad • vypratý povn:h: Senna drsnosti • vyhlac!<,,ý ~ : Iné poroohy"" voz. • 
oláauaý olcnlj vozovkv 

11113309 Moldava tel AalÍCa KS O.OOO 0,177 0,177 667 1181 Vvt1kV.- v krvte: Tmlinv • priečne : Defonnácie - Jokálrle oero VIIOSĎ 

D/548 odllo&a 3363 No-,,.udail( KS 11.991 12,791 0,800 8.20 6560 Trh'""' • oozdl""'; v.,;. k oľaje; Deformácie • oozdižm ncroYDOSti/ro'-; Iné oorucbv na vot. • ne,...._ --. vvtlkov 
D/548 N,..,.,_, • Rudnik DO zx. obec KS 16341 17.441 1.100 8.20 9020 v;,,11:y • v Jem<: Tmlinv - pozd..,..: v.,;. ko ľ aie : Dcfonnáeie • - dlme "'rovnoru/rolc,y 
II/SSS Scmava • Pa- md U!iom MI 13,400 16.407 3,007 8.00 24056 TrhtiflV - otvánmic oracovn6ho spoja; Diera vo vozovke 

W5SS S-ka -Pavlovce md IJbcm Ml 13,400 16,400 3.000 7.S 22500 
IM676 Mal9R"'1a>v-pritl'ab ·TV 0.717 0.9SS 0.238 8.61 2048 Iné noruehv na -. • ot•~"" olmi vorovlcv 
11113676 MalÝ Rudtov-l'lo<boúce -- TV 1.940 2,825 0.885 6.SO 5153 · R-•d . -"' =vrcll: RO>Pld . )oH 1~ ro ~ď 

11113676 Trebčlov • kri1. Ncwý Ruslov TV 0,000 0,S30 0,530 6.0 3180 ~ - v layle; Trbllny- priečne; Tdtliny • pozdÚn<; Rozpad -vypracy pom:h: Dcfo,mácie • poklesy: Trhliny • ,ieťo v ~ Dcfonrulcie • lokálne 
. . ' 

DOIDVIIOSt1 

IIIS48 komcc: obce Rudník. kr.• D/550/ Juov KS 19.691 20.901 1.210 6.09 7373 Tr''""' • .,.;.,.,; T rhlinv - -•!!ne; ROZi>3.d - h 

D/546 ce,; obec Praklovoc SN 38.900 <1.100 2,200 7.S 16500 
lll/3039 Šllmik """''""' Dl t<Lsw,icu RY 0,000 0,430 0,430 6,0 2580 
11113366 V.Hudca snojka exrravilin KS ·0.100 0.200 "0.100 s.so 550 V"'""'•v ....,.,Ttt,1my. Priečne:Trhlil,y-pozdlžne: R07.l)ad. ~..-, povn:b; Dcformície _..,,1,,_, 
lll/3366 V .Hudal sooíka exrravilin KS 0,300 o,soo 0,500 s.so 2750 V'41'h, - v obrusoti wstve; Strata drsDosti - n,v_,;... JJO'YfCbu; Iné wracbv oa voz. - ..J,-...:. okr1j VO'.t0vb 

lll/3366 V.Hutka cnnfka cxtraviU.D ICS 0.800 1,100 0.300 s.so 1650 y.,.,,,. v~~; Scma dm>osd • poemie II0\'1"dlu: T"''""'· sict'ové· Deíormácic • JoUlnc ocrovmsri 
11113366 V.Hudca sDOika exrravilin ai inlnvilán KS 1,100 1,800 0,700• s.so 3SSO y.,,.., _ v obrusnei vrsncc T,hliny •"""'""" 
OJ/3318 Sokofaiw • Bočiar KS 2,200 2.SSO 0.350 6.SO 2275 V"'""'•v.i-.....:-Tmliey. P02di!,,. 
OJ/3318 i.utraV11in obec KS 0,000 o.soo o.soo 6.50 3250 VWJ<y •V obrusnci _ .,.,,,....,_ ~ 

Dl/3351 Kostoľa11Y nad HomMom na r2mnu KS 0,200 0,402 0,202 s.so 1111 vúl--. .. v.,..__:; \'fftVC; TJMnV - sieiOVC 

IJ/555 Vdkovce „ Vol'ké JU1D~anv Ml 26.180 26.700 0.520 7.00 3640 · v.-..,,, -v lcr.tc: Tm....,_ ..-,T..,....,. oo:rdlfnc: Defon:nicic - loldlne nero,-.-;: Dcfonnicic. P07,dl!Dt ~,_, 

1111340S inrrav& M .Ida KS 4,950 S,300 0,350 6.SO 2215 
Výtlky • V obrusnej """"'' Tmlioy. ~: ~ . vypr.,cý povrch: Srraca dmmti. V)'b-..y po""" scraca -- -potaiic povrch-.: Trhliny. 
mozaikové; Deformácie - lolcálDc nerovnosti; Int poroa,y m. wz. - olh,auý olcrai wzovlcy 

0/552 EMOš•C<ľov,:c TV 34,120 35080 0960 7.95 7637 Defom>Acie • _ ,.,._ ncrovoosri/rolcty 
D/S52 Ceľovce TV 35,080 36,108 1,028 7.00 7196 Iné oonxhv na voz. - olimaaÝ ok:rai VO%lOW'V 

D/552 CcroYCe-Nifflv 2"innv TV 36 108 37106 0,998 7,00 6986 Romod • lokálnv rozpad 
lll/3365 imravil4n Moklava - lcoriec obce Moldava KS 0.700 1.200 o,soo 7.63 3Sl7 W,rnn, - y.......,,.; vrstve: Trb•inv - l!ríečne• Trtt6nv • oMranie prac,ovn&o spoja 

0/533 
Za W . 11/533 a 546 • smer Novoveská Hulll mino 

SN 35,900 44,350 8,450 1.S 63375 , 
úsekov!ROP 

11113365 Molcnace ...,,.,a4POiC1'ie oa l/16 KS 4,670 4,704 0,034 16,0 544 V<111N -v obr.,.noi mrve; Trhlinv - Pozdl!ue: Tmlinv -sk(ovc: Ttt,liny - orvámae mcovnébo mnb· Dcľormicic - lolc:llne ucro\'DOSÓ 
11113302 anviHo Tlrio md Bodowu • t oDicc obce KS 0.200 . 0,700 o,soo 6.25 3123 y.,, ... v obrusnci vrstve; Rozpad • - povn:h· Deformácie - lokibr ucroVDOSti 
111546 cez mesto Gelnica• po bil s 1111321.l SN 34.104 · 34 .. 804 0.700 699 4896 R~ad . vunrat'V oovrch; Trhlfnv - otváranie nntc-ovné.bo snoia 

11113369 N. MJ§ľa ie!. IWli<a ..,..,lôn KS 0,400 0,6SO 0,250 4,66 1166 V.,.,,,• v obrusnrj vrstve: Rozpad • lobllnv rn""": Dcíormácic - lolcálDe ocrovrostl 
lll/3027 ~- :-).ll"ffll RV 1,350 2.800 1,450 6.46 9367 Tr••inv - pozdlb,é· R.,.,.,ad • wnnrv povrch: Deformácie • Jokilne nerovnosti; V~lky - v obrusnei vrstve 

11113352 Koscol'uy m~ Hor.JlllCf Sokoľ.._ KS 0,000 0,100 0,100 6,00 600 Výtlcy-v obrusnej vrstve: Rozpad -vypratý povrch: Deformácie • poklesy; Trl)liny- sict'o~ Dcformicic - lokálne nerovnosri: IDe poruchy m .. ._ • 
olimaoÝ okr.oi vo2ovlcv 

lll/3352 Kostofuy nad Hor...,,.. Soltof Ílll. KS 0.100 0,500 0;400 6.00 2400 Výtl()I • v obrusnej vrstve; Výtlky • ·v lc,yte; Rozp,d • s ieť ový rozpad; Trhliny • siefovf; Trlitiny • mozaikové; D<fonnócie • lolailne DmMIOSti; Iné 
noruchy oa voz . • olámanv okraj vozo""" 

11113403 mvt"tin obce 8alb. koniec 8alb KS 4,757 5,104 0.347 6.00 2082 V"'""'. v obrusnci vntV<:: Tthlinv , pazdlž,,c: Rozpad • sieťový romad; R=od • vypra~ oo=b: Tr•""" - t iefové: Deformácie • hrbole 

11113403 mu-avillnobccllún - Bulco= KS S.464 6,184 0.720 6,00 4)20 Trtr.1ffl. pri«ne; TrhlMW - pozdižne; Roz:pad . vvnrMV povrch:. De(orruaclc - lokálne nc-rovnosd 

11113403 Blška · zo&10lclhlkovcc "KS 9,104 "9,618 0,514 6,00 3084 Výtl<y • v obrusncj vrstve; Trblioy • póeČlle : R02!)0d • vypralý pom:b; Deformácie • zvlnenie; Deformicle • poklesy; Strata drsnosii • vyb1ad«tý 
povrd,: Tthli!IY • sicťow; Iné pon,c:hv n, ,-oz. • o........, okrai vo:zo""" 

lll/3242 s-. }f- - SN 1,000 2,900 1,900 6.0 11400 
111133S9 illlravilán obce luov KS o.oso 0.600 0.520 6,00 3120 V'11'Drv „ v obnzmei vrscve: 
ID/3420 olcr. br. GUPO • Kl'ukmvo SN 7,156 10.200 3.044 6,0 18264 
ID/36S5 Scl!ovte-J,m,iiilHCr.3656 TV O.OOO 0.800 0.800 6.57 5253 loé ponxhy na ""- • ..,._...., obai vo,o""" 

ID/3332 Bidovoc-cpojb c,an,vilán KS 0,000 0.796 0.796 10,63 8459 Vjtll:y. v obtusnrj vrstve: Výti<y. v byte; Trhliny. prieme; Trbliny-po2dÍfne; Rozpad • vypntý povrch; Dcfonnócie • Ion tne nerovoosti 

lllm64 Veľacv • Michofanv 1V 9.276 11.268 1.992 6.23 12510 Jlnff\:MI - Wl>f3tv DO\TC~ 'Strata drsnosti ......... , .... _... novrch 

Dl/3208 okr. hr SNILE - krit. , D/536 /1""'111<) SN 5:556 6.838 1.282 6.0 7692 
D/552 Slano< • Slmstf Nov<! Mesto KS 25,000 26.200 1.200 1.S 9000 

Dl/3711 od zó,,,, zač . cbcc Pribeník 1V 2,200 4,200 2,000 6,10 12205 Vjtlky-v obrusnej vrsn-e: Tmliiy-prieč,,c; Tcbli,jy-pozdltoe: Roiped-V)-pn:ý povrch: Ttbliny • sieťové : Trbii,y-orváranie pra,ovnlbo spoja; 
Romsd - loldlnv rozpad 

lll/3711 ml. Dll.l698-Pnbcwl< TV 3.460 4,300 0,840 6.0 ~ 

11113404 Jeri!. a ~319 • N.Klorov iom,viJ,n obce KS 4,700 5,500 0,800 6,33 .5065 
Stma drsnosti. vyhladený povr<b; Tdiliny • riet'~ Deformácie• JoulDc naom>Sli; tni pon,eby m voz.. ol!ma,iý okraj vozovky; Výtl<y . v 
obrui;nrj vrstve: Trblioy • Jri,č oe; Trhlmy • pozdlžoe; Roz,,ad - .,.,,..,... povrch 

D/566 Tibava • Cbo6kovce Ml I.600 4.600 3,000 7,5 22500 
lll/3706 Slov.Novf Mesto -Karlov Dvor TV O.OOO 2.300 2,300 6,0 13800 
11113295 odb. UJ<anO><e smer Bido..c excravilán KS S.OOO 8,002 OOO? 600 12 vvn1nr. v obrumei vrst\-e: Vvt1kv. v knif"• Ro71Url - Vl!T'mlltÝ po,,Trll• TdilDIV- sieťové 
11113295 odb. r•"-novcc smer Bidovce extraviláo KS 8.300 ·8,600 0,300 6,00 1800 V<-11l<v - v.,_~-:vrstve; Tdilä,v. Po>dih,c: Ro>,,od ---"' povrch; Deíomácit _ _.,,'-': """"--tid'ow 
11113755 CitaroV<I: - <nnônvacla MI 2,508 5,029 2,521 6,50 16387 
11113661 Ni"1v ;,;,-,1.astovc< TV 0,000 0,481 0 481 9 49 4566 Trhli"" - sieťové; Ro7n„d • d: Iné pomcbv na voz. .. own:lffll' oh'm vozo-Av: StrUa drmosd - -m:b 

11113362 kollicc obec M.-• začatok obce V. Medzev KS 0,480 1,200 0,72~ 7,50 5400 
Výtlky . v obrusncj vrstve; Výtlky. v layte: Tthtiqy • priecno; Rotpad • vypratj povrch; Trhl~ • sieťové; Dcformí<ie - blc.lme nerovnosti:, .. 

1 noruchy m voz. - 01,_.....,_., okraj vozo~ 

11113314 exfnMJJo CC$1ioc KS 0.700 0,900 0.,200 s.so llOO Ro%J)ad • vypratý J)()vrch · Deformácie - lokálne nerovnosti: Iné ~~•v m voz. • o!._.., otral VOZD"'"" Vý,llcy- v ol>Mn::i vrscve 
11113)14 mtrawinC<Slicc KS 1,400 1,650 0250 s.so 137S Deformácie - lokálne nerovnosti: VÝlil<Y - v obrusoei vrstve: Trllliny - J)()%dlžne: Romacl • vwn,eý povrch; RMnAd • lotilrrv raz:pad 

11113709 ,..,,.VCfté TV 0,000 o.oso o.oso tS,84 792 Rozi,3d - Wvidý co'l"nM; nmčaei e hbvv 

Dl/l241 kriL s W536 • Okna„ SN 0,000 2,300 2,300 13 78 31697 v~rh. .. v obNsnei VJ'Jtvc; Trhlinv- sicťo '"; Iné porac:bv na vo;i. • 0 1A-r...í okroi vozovlrv 
11113318 Soltol'uy- Boe'.ar KS 3.SOO 4,650 l,ISO 6.SO 7475 V"''"" - v obrusnei vtm-e;'Trhliav . 00.......,: Deformácie - lolcálnc' ocrovnosti 
11113316 mviioobc• KS 0.300 0.463 0.163 s.so 897 Dcľormác i • -lolcAlnc ncrovrosti· Trbtinv - nrio-čne 

11113372 S-· Sl>nm. ex1nvilán KS 0.600 3,000 2,400 6.0 14400 

lll/33i5 M~har.,,,._Lul,yfD-la-.1179 KS o.oso 0,197 0,147 4.SO 662 
Vjtlky • v obtusncj vm,-c: Výrli;y • v laylc; Trhliny - priečoc:; Ttbllny - po%dlf,)c: Rozpad • vypratý povrcb.: Deformácie • poklesy; Trblmy • siefoYé; 
Deformáci< - lok.áloe o:ro,nosti 

7 Slatvino spojka (luiž. s lll/3258-Sla!vma) 1111325 SN 1.612 3.329 1,717 6,00 10305 
. Výllky. v oorusntj vrstve: Rozpad • vypratý povrch: S"""1 clnnostl - polenie povrc~; Dcfonn&cic • loki"1e ncnM10Sri: Iné porocby na voz. • 
o""""1v olcnli ..,,.,....., 

11113302 žan,ov.,..,.,-i!in-,T\,n"la KS 3,400 4.400 1,000 6,0 6000 
Ttbliny -pricčne; Trbliny - pozditne; Deformácie • polclesy; Tl1llii,y • sieťové; Trhliny • btokovt; Trhliny • mozaíl:ove: Defonnácic • lolcätnc 
DOrDVDOSti 

11113256 Kal'ava spojka SN 1,600 3.387 1,787 IO.S9 18931 
Vjtll:y - v -j vrsm,: Výtlky- v lc,ytc; TrhlÚo/ - pozdÍb,e; Ro%p0d. vypn>tý pOVr<h; Sr,o„ drsnosti · potmj,;pom:hu: Tmliny . si e ť ové: 

Dcfonn6cie • Joká!De ncro,lJOSti; lné _....,v 1la VOZ.• 0,._..., Okra[ V07,0Vkv • 

ID/3256 Klľava mo,n SN O.OOO 3,423 3423 6.0 20538 
lll/3261 Dobnl V6ľa -Zebra SN O.OOO 1..200 1.200 6.SS 786S Ro,i,>d • V'1)fflÝ pom:I,: Deformácie • ook1<,y: Trhliny . sief ové: l.oé Po"""" na voz • • olimaný olcni vozovkv 
11113303 T1m1 fel smni•• KS 0,000 o.soo 0,S00 6,11 3056 VvtlkV - v obrusn<i vrm., Trhliny. prieč,, 

lll/3012 /oviec pricfa.~ RV 3,290 5,400 2,110 6.21 13111 
Výtlky-v obtusnrj vrs,,-e; Tmliny. pri,á,e; Trhliny. pozdlme; I>cíonmcie. pokltsy; Trhliny· siel'ovt; RoZ)Nld - lokálny rozpad; Dcfonnácie -
Po>dlh,c nenrm,súho""' 



ID/3328 Ruslcov:!el swica ICS 0.4SO 0,600 O.ISO 6.SO 97S ID---•. . l,tl)Cn,::lw „ voz. 

ID/3700 úmvilm!Baaca lV S,200 S.700 0,500 6,SO 3259 , 
Tthliny • prifflle; Tdiliný • pozcilmo; Rozpi • ~povrch; Defomw:ic - zvmetí, Dcfonnácie - pokles;, Jl.ozpad '.1ou1ny rozpad; In! p01uch,y 
na voz.• ol'-....-. o'-' wzow..: Iné oorucb_y.., voz. - nesorávrio vwnr. vvtlkov: Iné """'•hv ni, voz. 

IB/3700 117. 179 smer Trampoal lV 6.499 6,699 0.200 10,00 . 2000 Výllcy - v kryte; Trhliny - pozilioo: Rozpad • vypratý pov,cli; Ro,pad - •~vis~ rozpad:'Defo.m,icie • loldlne -vnolri: Iné poruchy na voz. • 
o"_-_,, okraj vozo·..,_- · · 

lll/32i0 Kl'ula,ava - Hrilovec SN 0050 3.915 3.865 S 15 19906 Ro-"" • vvnntv novrch: Ttblinv.- sict'ov6· Iné ~riw aa voz.• o.....,nv okraj"°"'""" 
11113346 Sem.,..;....,_. ""žel stanicu .exiravilán KS 1,7SO 1,880 0,130 6.00 780 V'•"··. v obn,snei vrsrve; Defórmócic •lll'tl<Ol>aWY 

ID/3318 imavilónobce V.Ida KS 10,266 10,737 0.471 6.50 3062 Vj'tlcy a v obrusntj ....-.c; Rozped • 'YJ>fl.tý po,,r-ch; S.,... dtsmsli - poccoic .,_..in,; lDó ponxhym wz. . oUmmý omj-i<y; Vj11ty . v 
1...:.-,-,...., -~"-:Tr'-..;.,-slct'ovt: Int """"""'na voz.• IIC$Jri\'IIO -. wt"'•v 

JD/3352 ~ostoľany md Hor SIIICT Sokol' KS 0.500 2,487 1,987 537 lllt69 Výtlky o v o!Jrusnej l'ISM: Vjllll;y • v b)1e: Trh&!),· pri,čne; Rmpad • vypnlý povrch; Stra,a drsnosti - polenie povrchu; Trblmy • .;efové: Iné 
l)Onlebv m -. • o"-'· olcni ..,_lev • · 

ID/3360 ClClraYilánobce"'""" lCS 1,200 1.556 0,.356 8,33 2964 . v, .... ·• obnisurj -mtve: Trllllay - slefovl· Vvt 1toraic 
ID/3300 mnvilán obce 1\mion,Jc:a Novi Ves lCS 4.500 S.OOO 0.500" . 4.74 2369- Defomdcie. _ ....... 

ID/3322 V .čaj • N . Č,aj lCS 4,500 4.700 0,200 s,so 1100 Trhliay - )'0%dll:ne; Rozpad - vyprotý po=h: Deíomúcic • polďesy; Tthliny . sieťo vé : Iné poiucby na voz. - Sin ta kameniva pri niteroch. · 
milaoltobcr<Ocb 

ID/3336 Ploské SIIIOr Orlálc KS 3928 4n• O 300 6,00 1800, Tr"'-· - •o·'"'-; RozPad - ·-- -~- povr,:b: Trhlinv. sít:fov,i 
1115-46 Maišck - Svedlir l"Hnblc") • SN 53,701 55,001. 1.300 6,50 . 84SO Trh"-•• nrieča<: Ro7.llad • VVOnllÝ oovn,h•.Trh•óov. sicl'o,-t: Vvi. kol'aic: DcfOlmÍci 1 ľ- lolib: nc,ovnosú 
11/546 Hrable • Mnišck SN 54;000 55.3-00 1,300 7.5 9750 

111/3003 Bob<i!ow- Gemmltá H6rka RV 1405 2,000 0.595 6,73 4006 Dcfonmcie-~ T"'""--sieťovt: Jol aan,ol,v .. - . Usel< l o--DDZ-~opom!bo mún 
11113410 OlšoV'!lnv „ Jlurlrl\y KS 10668 10.718 o.oso 6.00 300 Tr~·-"--'-· T-'-"--• • ........,,._--..::=. _,,, IICMdo; Tmlinv-~ · 
111/3308 lAl'nl'lV idravilio KS 4.600 4,841 0,241 . 6.50 1567 Dcíorm6de ....... °"' ....... 
11113410 QJšov,,,v iol!avil6n ICS 9,368 9,568 0,200 6,00 uoo -r.,,o:... - -'-"-: Tmlioy • sid"'~ t:-•:.- · CICVÚDc ,-:ovo,éllo _;.. Ro,i,ocl • • Deúmn4cic • brl»lc 
111/3754 tv..,. Pole - Križovatka SSS Ml 4.596 5.980 1,334 5.70 7887 
IIl/3313 mnvilán obec pc5o..,. KS S,500 6,235 0.735 1A8 5497 ~ .. ~-----··-..,vrch: T•"-• - sieťové : Deformácie - lokálne nerovnosti· v-•-- -v o-•-: vrstve 

ID/3690 IM•lv Boreš /pMicc/ • JCnl'oV<W Clllmoc lV 13.200 15,400 2.200 6.0 13200 

ID/3360 dttm'iláoobceŠC!ma KS 0,000 0,180 O.ISO 7,39 1330 TThtiJ\y • pozdlžnc; Rozpad• vypratý povrch: Deľonnlcie • poklesy. Trh1lny - sieťové: Rozpad - lol:álay ~ad: Jol pon,cby °" voz:. • olámaný okraj 
vozov>v; v, ...... v o,_ _ _, mtvc; V"''"". v ....,.c · · 

111/3807 Záhor - Bdovce Ml 0,000 2,800 2.800 60 16800 
111/3241 cetobecOlcnava SN 2,300 3,000 0,700 7.00 4900 Vvtlnr- v obrusnei vrstw; TT1,,J:-. .. ·-. ...... 1fne• Trhlffi - sic:t'ové 
Jll/3040 Ochliná oriefah RV 0360 2.3SO 1990 6.00 11940 Trh"--ftriečnc ' 
JD/3003 BoltúňovO' • Gemerská H6rka RV 1,190 1,250 0,060 7,00 420 ~-pricč,,e:Tlhliey-po:zdlb,e: Dofolmicie -poldcsy; T~• · sieť~ Dcfonnócie-l!)kí!DJ:~ Iné ponoclry ,:avaz.; úset2 

o__._,_DDZ-ocllduuiea -••--"-•---"- múra , • 
ID/3315 intravilán v. Ida KS O.OOO 0.500 o.soo 6Z1 3135 V"'""'•YolnslEi mt.-.: Rozi>ad •liet..,,·_,. Stral:ľdrsonú•l)Cl<cnic--"'• · T rh • ~-siéťo..! . 
ID/3360 intravilán obce Sama KS 0,850 1,200 0,350 S.00 17SO Výtlky• ~ otoru,,,cj vmw: Ro~ • vypralý povrcli; Trb.liey • siet'ové; Defonmcie - lokákoe oeroVJlosli; Iné poruchy oa voz. - olámaný okraj 

vo-"" . . . . 

111/3319 ~ obec Hyt'.,._ kooicc obce Hyt'ov KS 2.750 3,200 0,4SO 10,00 · 4500 Výtlky• Y obnw>ej miv,,; Výtllcy-v byte; Trhliny • pozdim.,; Rozpad • vypratý povn:b; Tlllliay - sicťoVI!; Dcfo.,,..ic '. lokálDc DCrOVDOSli; 

Defonná<io - brl»lc· Jnó non,cbv ,:a voz. - ni,,....:, olaal ,-ozovtv: 1116 oorucbv ,:a voz. • ocsprávne =r. ~lkov 

' . VýUky - v obnw)tj ~;Trhliny• priečne: Trhlily • pozcilmo; Rozpad - vypl'llý po,lrth; S1ra1a drsnosti - potme povrchu; Tdiliny-~o"6: 111/3736 Zempl Kopčuy , - uinvuln lV ~,229 3,259 0,030 6,SO 195 
De.formácie• lokiill1e nerovoosti; Dtform6cie • brnole; lné poracby oa".°%. • oliroalý otraj -..ozovty, Tmliay - sicťo.-č; R~ • súvislý r02pld 

111/3651 1/19-Traávka (oriiazclm") lV 0,000 0.251 0.251 12.60 3163 Ro-d. -nhl oovn:h 

ID/3296 Čllat>Q~spoJb inlnvilór, KS 0,800 0,802 0.002 6;00 12 Výtl(y- v obrusntj vmv,,; Výtlky. v kry,e; Roipad. V)'pT'3tý povn:h; Ro,pod. ~ rozpad; Deionnácie - lolcäme norovnosti: Iné ~yre"<>z. 
•O · ·vozovk.y;ID!:--_._,aavoz.-acspŔYKvvu.r.wtlkov . 

11/576 Herfanv smer V...,. Kame,,ica ext KS 24.400 . 24.410 0010 6.00 60 D-J. IAJ..l.t-, rozpad 

111/3664 Michal'auv imavilán lV 11.268 12.421 1,1S3 6.45 7434 f!IČ..-....a..sunavoz. • OU~obllivozovky 

ID/3756 venč ,<znuw,y. """"'"""'Ó Klaw,y Ml 1.100 4.100 3,000 7.00 21000 
mt37S6 Kaoašm;:ké""' ...... Ru.<lcl Ml 4100 5.660 1.560 6,0 9360 

111/3325 Vajk<m:e smer od,Clnslné • c,uravílán KS 5.300 .6,400 ),100 7.27 7994 Výtlky· v byte; Tcblioy ~ pri<ffl:; Tllllli\y • pozdižno: Rozpad • Y)!Ínll)Í povrch; Dcfonnicie • poklesy; Vyj. k oľaje; W porucby 0& voz. -olámaný 
okni vo:!Ôvkv; Iné oorud!y na voz. --ii-=r. wtThov; R.o>,>ad - lolcjlr,y '°"""" 
Výtlky • v obrusnej vmv,,; Výtll(y - v kryte; R.ozped - lokálny ro,:pad; Tlllliny • pozdÍ!nc; R~ • 'YJ>l'l.tý poYffll; Dcľormócio • poklesy; StrUa 

ID/3325 VaJlto= smer od.Knil'ovce. exlravilán KS 6,700 8,700 · 2.000 , 6,50 13000 drsl)Osti - potcmc povn:bu: Tthliey - sieťovi; Deformácie - lokáb, ""°v,:,os1!; llli pon,<hy m voz. - o!imaJý otnJ YOZD\1cy; llli poroc11y m wz. -
nesprávno - . ..<•n....v · · · · • 

ID/3737 I>voriaoky iatraviláa TV 5.638 7,218 
V)Í11()' • v obrusntj vrs<-,o; Tt!,jioy • prictno; Ttttticy • poz4Ífno; Rozped - vypnlý p<md,; Dofonnáric - poklay; Strata dnnosti • pot,rie pov,,:hu; 

1,580 S.Sl 8708 Trllm!r • siď<>Yé: Deformicie - lokálne ..,..WDISli; Dcformáck - pntopblcy; Delonmcle - brt>olc; Int porucby na ,..,._ - oL!maný obaj ,.....,..1cy; Po 
1-w di!kc-sú obma:a! obai, =· .... ·. m"""' ie tabíd v celom úseku ...... ,,.,.,,.,.,. · · . 

111/3390 Dorgov-Ba&ov KS 7.487 7,488 0.001 6,50 7 Výtll<y • v obNsntj vntvc; Tdiliay • priobio; Tcblu:y - pozdÍžno; S1n11a drmostl • vyhladeuý povrch; Deľormlc:ie • lokálne nerovnosti: Iné pcnx:by m 
VOZ. · o!JmautomjV020wv . 

n/554 Lu&o=-M-- Ml 20.300 22.SOO 2.200 7,5 16500 
111/3737 Tušicli Nová Ves iolnvi1'a Ml 1,400 '2,200 0800 ·6,0 4800 

111/3241 cez.,i,;,.,OICUIYI SN 3.400 3,460' 0,060 s.so 130 Výllky• v krytc;Trh!idy-pozdltoc: Stnl6drsnosti-poleoic povrchu; Trhliny-sicťovi, Defonmcic - lokálae oerowosti; lné pon,chym voz.. 
01•-n0 okraj vozovky . 

ID/3708 úsek medzi s~.Voj<a TV 0,650 1.250 0,600 6,00. 3600 Rozpad - vypraly pov,cli; O.foanáci< - polcle$y, VY,j. koľaje; Deformicie - loltilu, ncrOVDOS1i; luó ~ oa wz. - olámaDý omj vozovky; tni 
. ftôNChv na voz. ---rávnc -..:.... . ....... Dcov.: l:Di N'W'tll'-1-iv Dll YOZ.. - NWtlMIU ftn . . • sid"acb . . 

ID/3760 križ. 5S5 • Maťovské Voikovoc Ml 0000 3,200 3,200 6.33 20270 
Dl/3673 Parcbo,~.Bot&:e lV 3.755 4,578 0.823 4,50 ľl04 Dcľormicie - loulDe ncro,DOSti: luó --v aa wz. 

Dl/3292 NiJlm Kamenica mtnvilAn KS 1.000 ·1.100 · 0,100 6,00 . 600 Vjllll;y • v obnomrj ,..-m,,c; Rozpod • ~ povrch; Dttixmícic • poklesy; Trhlu:y • sieťové; RoZPad • loä~ roz;,ad: Defonnácie - lolcáhoc 
~ Jné ~- voz. -o"'~J, obuj ~ Iné ntmdtv ra voz. - nesfflvne vvaw. vÚ'tUl'ov 

111/3031 N'mSlaná'""\b RY 0,000 0,356 OHJt 8.13 2896 Trh'""' • sieťové: Dcfo:macie • lobllne nerovnosti; Vvnrv • v o""1Sllci vrsive: 'ľrttlinv - nn7t!lžne; R07.llad - vvnrotv novrcb 
111/3219 Nólcokovo Pel-:Jisko - qoojl:a SN S.OOO 6.976 1,976 6.0 11856 
111/3757 Rllsä-Plrokša Ml S.200 . 9,000 3,800 6,0 22800 
lll/3011 Ro&va nnm- n RV -0,010 0,100 0,090 7,00 630 , Vffllkt - v ...,_c; Trb1inu • ....wt-; Tr"-- oozdimc; Ro'71'\llt1 - vvnrari oovrcb: Trhlinu - sieť~ 
Dl/3708 križ. 1179. Svtnda,. Vnob 1V 1.200 1.850 0.650 6,0 3900 
111/3679 HŇcľ spojka lV 0000 2,700 2,700 60 16200 

ID/3661 i...to,.,..Mlcbafl")' 1V 5,S60 7.127 1,567 0.00 o '!m(i,,y • pricä,c;" Rozpad• VYi""'>' povrch; Deformácie • poldosy; Trbiny • mom<ovi; Ro,pad - loäli,y ro:q,od; De--lolcábx ,..,..,,_,;, 
!oé-~i.vmvoz.-o ,..........., · . . 

111/3322 Ollo-. V. Cai KS 0,600 1.3-00 0.700 6.00 4200 Dofonmcie .--== 
ID/3322' 00,,vany. v: ť:,j KS L300 1,600 0,300"' 6,00 1800 Rozped - lolálny n,zpad; Výtlky · v obn.nej""""' Výtllcy • v layte: T,bliny - pozdÍ!,,e; RoZPad - vyprMý povn:b: Deformácie. poklesy; Trhliqy. 

llidovt: loE ooruchv m -.oz. -oUmmý obai =.h: Stma dmoosú -ooccmc .,,,.,,.,,., . . 
Dl/3322 Olšovaq,-V. r.; KS 1.700 2.000 0.300 . 6,00·· 1800 =•'-· • --· Ro...,.,. • vvor>IÝ novrcb: De.lomw:ic: • ,_,,.,,. R=ad • súvislý rozpad: Deíormácic - loUlnc nerovoosli 
111/3356 K-~ ...... udai „ ul#aaic,, anvua KS 0,000 0.100 0.100 8,39 839 V'•"--·· v obrusĎili vmve: T.,.:= • -'~ · '1\-b"--. sieť ovi: Deformácie - lokálne nerovnosti 

111/3356 K)'.'U1'ri.imlm m t.Lscuicu iotnviláu KS 0,300 0,352 0.0:52 6,00 312 R07.p>d_ • "YP"'1Ý povrch:·Trhliey.•sict'ovi: ln6 poruchy m voz. - o!ánw,ý olaaj vozovlcy. Jnó J1:01UCbY oa voz. - poM:by pri imimerskyd, sietach 

Dl/3299 štát. hramca MRISR - po koaicc staničenia KS 2,565 3,595 1,030 3,00 3090 Výtlky • v obrusotj vrstVc: Výtlky · v kryte; Trhliny • priečne: Trhliny · pcxrdl2Jle; Rozpad - ~ povrch; Dtformicie - pol:lesy. Ttlli:ay. sietovt; 
Jn6 --hv na wz. • o''---'· obai vo:ro·~ D•ľonnácie- ordcopivlcv · · • . 

111/3752 Udač Sl>Oiovacia Ml' 0,000 3.960 3,960 6,0 23760 
ID/3792 r ..... _.lcrižsWS82 MI 6800 7.600 0800 6.0 4800 

ID/3761 V ojany-Veľké Kapušaqy Ml S,300 5,540 . 0,240 6,0 1440 V9tllcy • v obrustorj lllffle: Trhlmy • p;,i!no; Tthliay. p0'1llfne: Roipad • ~lý povrch; DcÍDnDÓcie . potlesy. !oé poruchy re voz. • o1ámao9 
oltni---- . . . 

11113400 l/19•Toávta (prljazá,i) KS 6,365 7,415 l,ÔSO 6,00 6300 Vjlllcy-v oton:s,,ej vrsn-e; Tthliey • prle6,e; Tlllliny • pozdl!ne; Def°""'<le - poklesy; Slr.Íta d=o$1i • polenie povrchu; Deformácie • lokálne 
'---'-lne_ .. ,., voz,• o";_"" olaai vozovlcy · · 

lll/3400 Zbeb6crf.Mú°"""""'" KS 7,41S 8,235 . 0.120 6,00 4920 T,.._''-· - """eä>e: =-oozdlmo: Ro-d - -...iv J)Cvrcb· Defonnicic • oo..,ar. Int """"'"" na vo>- • olámauv omi voz.o""" 

lll/3400 Scicm»lonYilú>-Kr.3656 KS 8,23S 9,215 . 0,980 6,00 5880 Výtlky • v obrusocj m;n·c: Tthliny • priečne; l\ioliny • pozdižne; Dcfonnicic- poklesy; Sb:ala drsnosti• •pora,ic povrcbu: Dcfocmácic - hrbole; Jol 
1 noruchv oa voz. - o!•......; ""-' vo20"""· · . . 

' 11113400 Sečovco-""""" Ruskov KS · 12315 14,115 1 800. 6.07 10934 V'•~- -v obrusnci vmve: Tthliny- .,;,l!ne: Trhliny . J)OZdlmo: RMnMt. -'" oovrcb: Iné oorud,vna voz.. o''"'"""olcrai ....,...., 
111/3658 Kazmír-B"'"•rtravilin 1V 0.800 . 3.200 . 2,400 6,0 14400 
Dl/3-000 Brzotín „ spojovacia RY o= 1,713 1,413 60 8478 · 
Dl/3347 Milho<t'ámvilln KS 1,800 2100 0.300 S.00 1500 VtAn.. .... y "-.te: Deformácie-1)0,.,_,_ R,o'?ftM - <1:1°widV rozpad . 
111/3760 Met'OV$ké Voikovcc • kri! SS2 Ml ľ'"" 3,780 0.580 630 3654 
ID/3751 VomlV . l'll"'Íin,trrli Ml O.OOO 0,062 0062 s.83 362 
ID/3744 BudlcaV<e • Drahňov Ml 14.600 IS.500 0.900 6.98 6271 -
lllf.!744 Budkovoe - Dwoliov Ml 15.SOO 17,500 2.000 6,0 12000 
Dl/3744 Dnhilov m:ravillD Ml 19,500 21,400 1.900 • 6,0 11400 

JD/3371 Sla!ltt • Slm!káHa- ~ úsckyodlžke 1,3 l:m KS 1,000 6,280 5,280 6,0 31680 ~ . --- .. 
ID/3302 ámviláD twica-koaiec obec KS 9.671 10,600 . 0,929 6,50 6039 V'·"-· - v ..... to: RoZ!>ad - súvis.,; rozo1d 
,mn73g Ložín imavilln Ml 6000 7,800 1 800 6.0 10800 
lll/3302 Rdie1- za&otok Bll2ica KS 11.650 12.SSO 0900 s.so 4950 T ... , ... - __.,....,. Dcformácio - loldlne ""'°""'sti 
111/3302 zaliatok Blozica- odbočo „ !L bmicu 3400 KS 12,5-00 13,200 ·· . 0,700 6,41 4487 · Tl:hlinv • -•"-: Deformicie -oo""-: Tmm,, - sieťové 

Dl/3363 introvilél1 obce No~ res 1,050 · l;JSO 0,300 _6,50 1950 Vý,Jlly • v obrusocj ~ Tthliay -~ Rozpad -vypŕalý po'IK&: Roq,od - lok:ilay ro,pad; Deformic:ic - loltil,e 0<IOW0Sti; la! poruchy m . 
voz. • --....-... ----.. uút•ov 

111/3363 intravilán obce No-... KS 1350 1.700 ·0.350 8.00 2'01 •A-•• -".Vll(lllÝ vom:b; T""'....,. sícťo..: !ni oorucbv m voz. • o-obal „:r.o,icv 
ID/3363 cxtravilmOboe NOYaHJrV KS 1,700 2.317 0.617 639 3940 V~ .. v obtusnei "VTUYe: V~- " byte• Ron,1d-"--~ -cb; Tm.Jinv - ,Jeť'ové• T~••-· -otváranie r,mca~ho 11rW\i:3 

IBl.ll1S StmVodaspo~ SN 0.900 1,926 1,026 9,83 10086 VylJlcy • v obrumi:j m<Ye; Výtlcy. v krylo; Trbliey • pozd!žn.; RÓll>'ld • ,rypral)Í pom:b; Ttbliay - sict'ové: Dofomiácle O lokiloo,nm>Vl>Ósti; Iné 
-,ci,v,.., voz. -Ó1..,.._., olcraj.vozovkv . · · 

ID/3797 Si,oíbNmá..,.,,,_.i Ml O.OOO 1.548 1,548 · 6,0 9288 

11113363 mnvili,, obce Novofouy KS 0,000 0.3-09 ., 0.300 6.97 2092 
Výtl<y . v obnisncj .,..,..,; Výtlky-v layu;_Tlllliny. priečoc; Tlllliny . pozdlfne; O.form6cie. pôl:lesy; Trhlil,y-sieťov,i; Ro,pod O loldlay rozpad: 

Deformicle - lokálno neroYDOSti: Jol - .. h. 111 voz.. ,....,...VDC -. ml!r;ov 
111/3363 zaäatok obce Novačmy KS 0.300 · 0,750 . 0450 5.81 2614 T.,.,:.., • nric:čnc· Rozpad•,---, nn,TCb· T,.,,..,. • siefovi: Dcfom,jcjc •~""'°'msti 

lll/3319 H)fov-1Jatá ldk• / pionicniký táboo' • · ' KS 4.950 S.ISO 3,200 5,40 17295 Výtlky · v obnmocj vr<M; V)Í11()' • v kry,e; Trl,llny .• pozdl2uo; Rozpad • vypralý povrch; Trhlmy • sid'ové; ~ • Wmy ro,paa; Deformácie • 
lokálnc11m>VUD>li;ha!p0Ncl,ym-.-,J•--~-o1cra;-.........,,w~•voaYOZ. -~-•-""la>v 

lll/3716 SolnoUa. Pol'•~ extnvtlln lV 2700 3.250 . 0.550 60 · 3300 Jnlioy ......... -.Rozpad. · TtlllinT - sid ove 
Dl/3345 Vl7-Belh KS 0,200 0,400 0.200 6,00 1200 S1111a dmm1i • ootelie oovrohu 
Jll/3345 V17-Bclta KS 0.600 0,900 0.300 S,86 1759 •-·• - _,., ooudi: T.,.,;_, - sieéo..!: Tdiliny. mozailcové: Tihtiov . otváronic pn1covnéhoS1>0no .•. 
lll/3009 Goml:asclc - Silica RY 3,193 8,600 5,407 6,0 32442 

lll/3010 K,nmspop. ~v 1,000 1:100 0,700 4,50 31SO Výtllcy • '! obru,.aej'vrs!Ve; Trhiey • oriečoe; Trhllloy • pozdime: Defomlllcie • poklesy; Trhliny• sieťovč: In! poraclly m voz. - olámaný okraj 
vozovh; Iné_,,,_, na voz.. D01'JChV nri inmicrslcv<h rieťaclt: !né -~J,v ra voz. 

111/3358 idravilinRlldoilt KS 1,000 1.500 0,500 7,02. 3511 Trbllnv • no2CÚ!nc; Rozpad -"''Pfi"- novn:h; 1rhlinv • sict'ové;.Trbliny • blokové 
111/3358 Rudlik - lm. l'Jllir.llca KS 4.900 · 5.850 0.950 S,00 4750 •-Ml -súvlsl~ ........,.. lltfom,jcic -lo!cáloe nerovnosti 
lll/l3S8 Rudcik cl:ri!. Zllt6 Idka KS 5;sso 5,900 0050 5.00 250 In! _NC---,;:; na voz.: paoe&o,i cesta . ~ .. 

-~/i~i~:,}##tt/•:· ,,•· ... . ·:.:~~-. 
·. :. : , ·': . ~· . 

~ .,~:.:.~:··.. .. 

; :: :. -... 
~ ·• ·· ., 



111/3347 Milbosl' extlavilán -1/17 xs 2.400 ,2.550 O.ISO 4.50 675 Tmlil!y - slel'~ Ttbtinv-O!Vär.móe ,,.,.,,.vna.c, s;,oía 
111/3664 lcri!. D/552 • Nowsod inlnlvilio 1V O.OOO 1.447 1.447 7.22 1044S ,.......,. - -ntÝ pom:h: T"''""' - .-aikovt· Iné..,,.....,,, na voz. - o"1naný otni vozo""" 

V)itl<y - v ob11W1Cj vrstve; Výtlky - v ktyte; Trhliny - pozdÍžoe; Dcfom,jcíe - p(lkleoy; Trhlily - si<ťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad • lolcilny 
In/3020 luhov prijazdni RY 0,000 0,600 0,600 . 10,73 6438 ·ro:zpod; Deformácie - lolollne nm>vno!ti: In! poruchy na voz. , ol!a,aqý oknj vozovky; Trhliny - blokové; Rozpad - súvislý rozpad: !ni poruchy M 

voz. • nc•právnc vy,pr. vý1!cov; Iné poruc:.hy no voz.: výtlky v ol>Nsnej vntvt, ~lý rozpad, deformkie - pold<sy 

111/3664 Vd'arv. Hrčeľ• Novosod 1V 4.300 6,100 1,800 6.0 10800 V"'"'•· v -ívmve: Vvtn.v • v'""•: T,O,•~-,itt'ové::T"'•~- mozaikové; Dcfonnócie - lolciloe ..,._,,i 

WS4& pred odbo čka 3362/ Meda\OV • po koniec Medzev KS 27,841 29,091 1,250 8,04 10054 Výlllcy • v la)>1e: Trlllí!y • prieä,t; TrlllĎl)I • pozdlt.De: Deformácie • poklesy: Trhlioy • ,idOllé; Trblmy • blolco,~ Tlbliay - oiviraoie praco>uého 
•poio: R-..t • súvislv roll)ad; Oefomwcie • h,l,ole 

WS48 koniec Medzev - Čierna Moldava JC.S 29.091 31,091 2,000 6.50 13000 v~ . y kryte; nhmy . pi<čn<; Tl'hlĎ!y . pozd&; Dcfocmácie. poklesy; T'lhliny. lido~~-blokové: R-d • loldh,y nnpad: V)'j . . 
kol'oie: Defonn6<ie • hmok 

W548 Medzev Čierem Moldava ·KS 31,091 32,691 1,600 6,50 10400 VýlDcy - v obnlsn<j '111M: Výtlky- v kryte; Trhliny - priečae; Trhliny c pozdimo: Dcfonn>cie - pokles); Ro:zpad • lolcjlny roip<1d: Iné poruchy oa 
voz.. oYmo,,(, okraj =vtv 

11113276 Heotlovť•"""ll SN 0.100 6,817 6,717 6,0 40302 
lll/3009 Gombzsel:-Silia RY 14.500 14""1 0090 15.64 1407 v«n,.,. v obrusaei vrstYe; Trbli,y - nriečnc · Deformácie - Pok]esy; Trh•;~ - slefovtl 
11113~ Fclášo><:c...,.;ka Ml 0,000 0,970 0970 6,0 5820 
11113024 HttlOVgo"K'ťllta RY 0,000 · 0,645 .Q,645 4.67 3012 Vwov . v krYt<; Tn,lmv - .,..;ečno; Tn,liny . pozdlfno: Deformácie. Mlclenr, Ttt,1.., - ,ôdové 

111/3315 imavilin Perin KS 6,850 .7.520 · 0,670 5,00 3350 RozPad -Io-rozpad 
ID/3295 Boliarov smer B ačko ; ,flc extnivil~ KS 3.600 4.500 0,900 600 5400 Vvtrrv - vobrusneivrstYe· V\lf11tv_vnvt,,,. tim1 :..w-sieťové; ~ nn'ftlt".hvmvoz..-~okrai vozowv 

111/3008 KJ.mvi Teplica priju.dná RY O.OOO 0.415 0,41S 9.33 3871 
Vý,11(y • v -j vntve; Tdwny- prie6,o: Titilioy. pozdHne; Ro:zpad • vypr.cý povrch: Defam,ácie - polclesy: ~. sido,i: lné poruchy „ 
vcz.-olimanÝomj~ · 

111/3354 Mali Lodim smer Rutin extravilán KS 12.'IW 13,000 0,100 6.00 600 Trhlinv . i,ricQe: RQZPad - VV'llrlltV po>TCII: nblinv. sieťové 

11/549 Mnišek md Hnilcom -Smolnlcb osada SN 0,000 2.350 2.350 6,0S 14229 Výtlky . v lcryte; Rozpad - lolilny rozpad; Iné poruchy m voz.: Výtlky . v obrmn,j vrstve; Trhliny - prieč11<; Trhliny· pozdlžne; Rozpad . vypratý 
povn:b: T,hlmv • sia'ové; ID,; poruchy na vez. • olámanv ouaj vczov!cy ' . , . 

11113302 v..,,,; Laoeo-tamd obce Paio KS 19.950 20,650 0,700 5,26 3684 YVtll<Y • v obnw,rj vntVe 

111/3354 Mali Lodim ..,..Rutin<Xlnvilón KS 11.500 12.200 0.700 6.00 4200 . DcfClľ!MCíe • ooklcsv: RoZJ)ad • súvíslÝ ro-•d 
11113753 Voj<ovc,:.....,b MI 0,550 . 1,020 0,470 S,80 2725 
111/33S4 Malá Lodina smer R\12in tll1l'3Vilán KS 14,100 14,300 0,200 6 00 1200 Rozpad - s6vislý ro"""": lué potud,y no voz. 

111/3354 Mali Lodim smer Ružin extravilán KS 14,400 15,100 0,700 6,00 _4200 VýtDcy - v obn.lsnej vrsrn,: Tmlioy- s;efow; Oďonmcie - 1o1cálnc ocróvnooci: Výdky - v ~ Iné pon,clry no voz.. oH-.ý obaj vozov1cy 

111/3291 Výilná Kameoica nravilln KS 0,600 0,700 0.100 s.so 550 
Trluioy . po,;dl&,e; Rozpad- .ypra.-ý povn,b: Td>&,y - sief o,-.; Výlllcy- v olorusnej ,,:sm,; Výtlky. v~; Inf po,,,cl,y" m voz. • ot.á.'113llÝ olaaj -1Wl291 Vv<m Kamenica,spc,ilca KS O.OOO 0.200 0.200 1.5'1 1517 Tm!inv-sid'ové: VGolh,.y.........;""""" VÝ!lkv-v!<me, TrhJinv.oom!m,: Rozpad-vvnntÝ povn:h 

1Dll007 Mcfiauspbjb . RY 1,630 2.170 0,540 S,00 2700 
Výtlky - volia-; ,_,..., Výtlky. v byte; Trhliny • ~ Trhliny. pozdlžne: Ro:zpad • -.ypntý povrch: DtfOffllieíc -poklesy: Trblíny - s ieťové: 
T,+,Jmv • mozaikové; Rn,.,,.,i - súvislý ro7NUI· Deformácie • brl,olc; !nó ooruchv na voz. • nnnrhv ori inl;lnie..in...b tieľocb 

11/546 oh. hr. PO.(;L • M ............ SN 24.4-01 25.301 0.900 580 5222 Tmlinv - t>ricčoe: R021)ad -sieťovÝ """'•d: Trblinv - síeťové: Defonnácie -1o1"lno lletovnostl 

111546 c:ezobcc- SN 25.!SS 26.308 0.450 7.62 3430 Ro,i,od - ,íeťovv ro.,.••: R021)8d • -ratv novrcb: Trh"~. s ieťové: 0.,formileíc - lokálne nerovnosti 
ID/3248 SNV • Tepličlca SN l,SI O 5,123 3,613 5,95 21507 DIWftM • -rať, powch.: Tfflr-, - s.do"' 
ID/3749 Voim,--Beš3 Ml 2,300 3,000 0,700 6,0 4200 
11113440 ~erovc• smer Cit.atice ilinwilin KS ll.533 31,833 0.300 7,00 2100 KMno(I • SÍCťOVV ......,.d; Ro"""' • wnniý povreli 
111/3440 Kecerovce snxr ~i:r.alic.c extravilán KS 32,733 32,833 0,100 6.SO 650 Deformicie -.,,.,dim, aerovnosri/rolctv 

DJ/3440 Kecerovce sn,er Cit.atice exiravilin KS 32.833 33.333 O,SOO 6.SO 3250 Stn1adnoo5ci - ootcaie ~•u 
,I0/3440 ~cerovoe smer Cí!alice eatnvilán KS 33.333 34.933 1,600 6.50 10400 Ro,i,ad - ooovv roZl)ad; Rou,ad • ..... mv 00-l'Q 

111/3440 Kccerovc.c smer Ci!attcc extravilán KS 34.933 35.233 · 0.300 6.50 1950 Iné -,,ohy,a-. -ôlim.mvd<ni V070vl<Y 
lll/3440 Cižatiee • itcravil<á• KS 35.233 · 35,733 0.500 6,50 3250 Iné pccucby „ voz. • o"--' o1aaí ..,.., ..... 

ID/3440 .mlice • iimvilci.o KS 36.233 36.533 0,300 6.50 1950 Ro-"'. sltťow ~ Ro~rl. ~"' -• 
lll/3440 ôibti<é-Rozhano""mnvi!ío KS 36,633 36.733 0,100 6.50 650 !nó -~hv na.voz.. olmnaný olaai vozowv 
lll/3440 ":iblicc-Roz1131lovc:c cnnvílin KS 36.733 36.933 0,200 .6.50 1300 Trhlinv • orie<!""· Ro20ad - vvnra1t povrch: Slnila dnoosti • pOlellie oovn:hu 
111/3440 italice- Rozboovcc extlavilán KS 36,933 37.$33 0.900 6.50 5350 Trhlinv .. ,rioT..aťkové 

111/3440 ibtir<,. Rozhano-..:• emavilán JC.S 38.233 40.833 2,600 6.50 16900. Romad - siel'ow n>Zi>ad: """""' • =ratv oovrch 
ID/3440 ihb«• Rozhanovc:ie c:xtn.vil&n KS 40,833 41,033 0,200 . 6.50 1300 Trhlinv • mozaikové 
lll/3440 R02baoovce intravilán KS 41,033 42,733 1,700 6.50 11050 Trhliny • mouik°""' lnč nomd,v nt voz. • o~ olaai vozovkv 
lll/3440 Ro:,hanova iDtravil:ln KS 42,733 43,401 0.668 6.50 4342 Trhlillv-mozailow 
111/3301 intravilán Hosfovoe KS 0,900 1.387 0.487 S,00 2435 yvrnrv - v b\1c: 

Jll/3015 Lúčka • Bôrka RY 12.860 13.!60 1,000 4,74 4743 Rft7nM'I • SÚVKIÝ rozpad 

111/3015 Koválová • Bóru RY · 9.750 ·11,790 2.040 6.0 12240 
111/3015 Koričová - Bórb. RY 9.750 11.790 2040 6,00 12240 
111/3364 im-avuinobc<Debnd' KS 2,900 3.432 0.532 S.20 2766 Stnta dnnosti - -cnie oovrchu 
111/3664 km. WSS2 • Novosad ilmvílln TV 1.540 Z,021 0,481 5,65 2718 ~ ooruchv na voz „ ol.ámaJ'IV okraí vozovky 
111/3664 Novooad-lC.ysta TV 2.021 3.400 1,379 s.so 7585 VÝ!lky • v obrusnei \>ISM 

111/3664 Kystai-.mlán 1V 3,400 4,065 . 0665 s.so 3658 Stroia drsn,,.ti - v<1hhd...,, ==h• Str91a clnno<ti - ,.,...,.,. -.-echu: Dcformócic • loli:álac llCfOVDOSti 

111/3665 Ceí):.ov illllavilán TV 6,200 6,800 O 600 6,0 3600 Deformicic --• i.nr, Tmlil1Y • sieťoYŕ, Ilefi>nmcie • lolcil!e --
lll/3046 Ochtim pn....,,,. rra tel&tanicu RY 0,000 0,130 0,130 6,0 780 
\ll/37i0 Michalovce ul. Vrnovecki U l 0800 3,400 2.600 6,0 15600 

. 111/3355 Malá Lodma..,rijndn\ u,tnvi\in 1(ll 0.300 O.S17 0.Sl7 3.00 1551 V"'1kv-v -~ TJb"'"" -orioa>e: lm -••m voz. • o1áamý olaaí --
lllf.l033 Dob;.iná-Reidovil RV 0.200 4,800 4.600 9.6 44278 vvi-._votirume; vrttYe:T•h,;..._,_--....-... R.--' - vvnnd"Voovrch: Oef<>nnk:i.c-lokálne D:rovnosti 

lll/3293 H«Tu,y_,. 2ir<,vce ialnvil6a! KS o.OOO 0.500 0.500 S.00 2500 Ddonnôcic • pekle,y. Rozpad- lokimy nui,e<I; Ro2l)3d • súvislý =pod: Defo""'eíe • lok:álDc aerovnoni: Od staoičcoia 7S20m. poľná cesta at ku 
lt. hranici SR/ MR . 

lll/3301 začialol::stmičenia- 110 raliotolc obec KS · O.OOO 0.400 0.400 S.00 2000 Trhlinv - sieťové 
ID/3301 ÍlltlaviláD Hosr'ovce KS 0,400 0.900 0.500 S,00 2500 Dcformíeie - Io~ nerovnosti: ln6 ooruchv na voz. • o~ okraj ,ozoVICY, Trhliny . sieťové: V"""" . v obn:socí vntYe 
WS66 Poclbet<>Cľ • Knú« Hrabovec Ml 13,000 '15,000 2.000 7.5 15000 

11113036 Dobšinská radov.i iaslcvfta orfiairlnl RY 0000 0.232 0.232 6,0 1392 
11113685 tted obcou l..admovce cca.300m. TV 2300 2.500 0.200 6.00 1200 Trhlinv • moz:Íilr.ové: !ni pon,chv na voz. . olánurn'., okrai YOZOvky 

11113685 pred JRD smer la.~kov 1V 11.350 11,850 0.500 7.36 3680 Deformíeic - <Vlnenie; Deformi<i< • poklesy, Rozpad - lokálay rozpad; Vyt1ky . v kryte; Trblioy - pricča:; Tdwr,y . pozdlmc; Rozpad-V)pfttý 
povrch 

OJ/3685 Ladmovce intr.:svilán :rv 2.500 3,950 1450 6,0 8700 Trh•ô-. _,.. ...... r-, ..... siei'oYé: '"''""'· moz:aíl::ow: Defonnicie . blálne ncrovnooti ' 

lll/3685 7.cmplln Ílllra,ilin TV 7,000 • 8,200 1.200 6.0 7200 Výtlky - v obrusntj ,,,._ VýtDcy- v lcryte: Trhliny - priečno; Trbľ,ny • pe,dlb: Rozpad - "Y)lmý povn:h: Tmli,y. sieťové; Rozpad-súvislý 
-......e- DefOffllicir: - lok!loe onovnos~ . 

lll/3333 Ílllmilán oooe Dvom'Jcy KS 0.080 0,430 0,350 4.00 14-01 V"''""•v"""--'-Tr!Uffi-pozd..,,.,. Ro="" • =ratÝoovn:h: Deformácie -ookksy 
ID/3302 N""" l..on:c - vvmv ~ KS 15.350 16,750 1.400 s.so nao V<rtllrv.vobrusncj vrstve: Trh,._ • D01.d1fflf'~ RoZDad - vypratÝ oovrch: Trt11mv -sie ťo v é: Iné PONcbyna voz. -0,..-11...:. o-. vo,_o'\NV 

111517 Oli Vcs-irclrav!Uo RY 31.200 ;2,500 1.300 7,S 9750 
111/3668 lcrit. W552. 7,.,,.,i;ntke Jutr.\bí,, TV 0,000 0,917 0,917 ' 14.38 13190 Trb1mv • nri,,,n,; Trt>llnv - moullcové; Rozoad • S1lvislv rozP3d; Defonnllcie - lutole 
Jll/3667 .umnlinske JISOllbic intraYllin TV 0380 1.850 1.470 6.53 ·9596 R"'""'-!U'I. sieťoW mZ'l)ad 
ID/3667 pred obcou Boria TV 12,350 15.200 2,850 6,0 17100 
111/3667 Cejkov-lesr-11ov TV 6.800 7.500 0,700 6.0 4200 V"'""'·• obrumei vrsra,:Trhlioy-orieene: .,,.,,..., _-.,.,- Romad •V\'l>n!Ý oovrcli: TdiliQy-mozailcové 
IIl/3667 Pm! ob<ou Malá Bara TV II 100 11,600 0,500 6,0 3000 VWl<V -v obrusoei vrsra,:Tm1;.,,,. priea,e; n,,...,.pozdÍme; Ro2%>ad---~=VT<h: Tr•>nv -mozailcovt 

Ul/3695 Zalin časť Domolia-most Zatín l,V S.100 6.500 0.800 5.98 4787 Výtlky ·v~ vrsm:: V~· v by!« Trbliny • póeč,e; Ro,pad - ")pfatý povrcb; Stnu drsností • ~ladeey povrch: Trhl.i,y. sieto,,;: TrhlÍII)' 
• blolcovi: Ddormicic - .....,;._ oe,ovnonVro,_, 

111/3016 Lúčka=ika RY O.OOO 0,491 0,497 4,78 237& '""'""' • v obrumci mm,: TJb....., • i,rictne: Trllllnv • pozdÍ2n,; Rozpad • v.,miý povrtb; Trhlinv - siet'ové 

IIl/3QIO Krufnispop RV 0.500 0.900 0.400 4,50 1800 Výtlky• v obrum:j mtYe: Trhl:ey • po:idlmo; TJblíny - si<ťové: Iné poruchy ni voz .• o lámaný okraj vozovky; nutné vymeniť po žclCfflÍČO)Ím 
IN'MM7Aom ntw'llnžie a zrealizovať odtokove-&sti 

11113446 POnc~im ecr.vilin 1($ 17,755 18.655 0.900 4,67 4205 Ro=wl ."""""" novrdl 
11113446 l'V'i<s-Ooim cnvilin KS 18 655 19,455 0800 4,69 3755 frt11iftv - mozaikové 
111/3750 Voja.ay • ririiu.am MI 0,000 1.SOS 1,505 4.SO 6773 
11/587 Slltnilc • Plešivec RY 11,940 15,920 3.980 6,50 2$870 V"'lln, . v ...... , Ro:a,ad -vyoratý pom:h: Defonnác:ic. n<,kkn,; Tm-• tieto~: Rozoed- súvis* roZP&d 

111/3295 K«>erovcwmer Boliarov Ílllravi~ KS O.OOO 0,250 0.250 6,22 1556 1 V"'""' · v obnlsncj v,me: Tlhlinv- NVČflC ' ntilicv O mozaitO'l"t; Dcfonnicie . lo1cilw: nmMlOSIÍ 

W548 Šlôs inlravi~ xs 35.391 36,141 0,750 6,50 4875 Výtlky-v kryt,:; Trhlirry-prieč,e;Trh181)1- po,dllne: Tm!i:,y-sieťové: Iné pcm,d)ym-.. olárrwrýokrajwmvl(y: v». korajc: Oeformicio. 
hrt,ole 

11/548 komc ol>cc ŠIÓS - lolpele Š<óc KS 36,291 36,891 _ 0,600 6,50 3900 Výtllcy - v lcryte; Tthlioy • póe6,e; Tmliey-pozdÍble; Trhliny• swrow: Vyj. kofaje; ~poruchy"" voz. • poruehy pri i~b siefaeb. 

II/S48 koniec štós- odbočka Š16s lcílpclc KS 36.991 39,241 2.250 6,SO 14625 Ro,pad • "YJQtý povrch; Sttau drsms!i • ")il.lackn9 povrch: SII>ta drsnosti • ))Ole,.. po....,hu: Trhliny • siefov~: Rozpad • súvislý ro:q,ad; 
Ocíormici4: • lolc.s.Joc o:rovnosti 

m.m oclll.Mulro-,,ceSU>Q'~cxt xs 4.SOO 5,000 0,500 6,00 3000 Výtlky· v obrumej vrstve: Výtlky· v krylo; Tr11liny - pozdlmó; Rozpod • ~nis, povrcb: Trhliny. s\ct'ové: Defonnicic - lo!cilo: =vnosti: 1né 
norucbv na voz. • nesorávne -=. VÝllkov 

ID/3290 odb.Mudrovce smer ICecerovoe ext KS S,000 5.500 0.500 6,00 3000 Výtlky · v obrusnej vrsMe: Trhl81)1- po1.d.lmc: Rozpad - vypratý po,.-ch: Trl>liny . sieťové: Rozpad - lokálny n,zpad; Defom,ác,ie -loloílnc DmM>OSá: 
Deformic:lo • hrbole 

IIJ/37ľ4 Vojka -intnvilán l\{J 6,220 6,916 0,696 4,98 3464 
Výtlky· v oblusnej wstve; Trbliay '. priečoe ; Trbliay - pozdÍtn,; Ro:q,ad - vypntj, povr<h; Defoonic:ie • zvmie: Defoomcie - potJcsy; Stni> 
drsrmti • poúnic pom:bu; Tlfúny- sieťo,,é : Ro:q,a<l • lol:ák,y ro:q,ad; Dtformicic • hrbole; In! pon,chy ra voz. • ~ o1aaj vozoyky; 
p.-.m6.-

111/3714 Oborín inlravilán MI 0,000 0.200 0.200 6,0 1200 
ID/3743 Jovca - imavi1:á:n MI O.OOO 1.000 1.000 60 6000 
111576 POIKS-Htrfaoy extnvilb - KS 17,400 17,410 0,010 5.00 50 Iné ponicbv III voz. • olmaDÝ olcní ''"'°""" 

' Výtl(y • v ollrusntj _vrstve;"ľrhlioy • p-; Trhliey"• pozdÍ!nc; Rotpod • vypro1ý povrtli; Deformácie - i:vln<nic: Defonnócic. poklesy; s1n1„ 
ID/3687 kriUll/3686 - lcrit.1 19 1V 0.015 0,200 0,185 s.so 1018 dnnosti- 'l)'hladco)i pom:h: Slr.lta dnnosti • potenie povrchu; Trilliny • sieťow; Trhliny• mozaikové: Vyj. kol'a)c; 1n1: poruchy m , .. z. • o1immý 

omlvozovkv · · 
ID/3294 Mud,ovee-sooilcacx1ravilin i<s O.OOO 0600 0,600. 5.03 3016 Vvt11<v • v obrumei vrstve: Rozoad • vypntv oovrch 
IIl/3048 Dobšicsli Maša spoil:a RV O.OOO 0,810 0,810 6,0 4860 
ID/3663 kríž. Bii,ov. BTchov TV• 9,100 11 .630 2.530 6.30 15939 l v~ _-.......l'V _._...,.,;tmtmu„sieť ov6 

Dl/3290 Kccerovce idravilin KS 6.000 6,244 0,244 6.42 1567 Trbliny • pozdl;ne; Rozpad ·V)J>™Ý pomh: Trllliuy-sicf<Wé; Deformicic- lokihlc aeroVDDCti;I1.ľpon,cbyaa VOZ. •IIOSJrivoevyspr. "Ý,ill(OV 

111/3290 KcccrovccimavilJn KS s.soo 5,900 0,400 6.00 240() . V51lll;y- volirusn,j """'"'Trhiay - pozdÍ!m; Rozpad-vypralý l)O'n:h: Tdlliay- sieťové: Deformácie -lokálne OCCOV110Sti; iDé porudlyoa voz. . 
o!ô-"" olmi vemvtv: !nó l>O<llmY „ vez. • ......,.VIIC vv,m, wtll:ov 

D/513 okr. br. RWSNV -lcri:t. s WS35 SN 17,132 27.932 10.800 6.00 64764 VýtDcy • v ob<Usnrj ~ Trbfmy • pO?dltoc; Ro:ind - V)p{arý povrcl): Trhliny • otviiraaie- pracovného spoj•: Deformácie. lokálDC oero\/D0$1i • 

111/3300 zaáa»k stmičreio • po hr. SR/MR KS 0,000 1,800 1.800 4,57 8224 Výtll\y • v obrusncj vrstve: Trhliny • pozdlžot; Rozpad - vypratý povrch: DcformAcie - poklesy; Titiliny - síct'ovt; 1nl: po!U<hy na voz .• nespr&VIIC 
1-•r. wtlkov; Deformácie. otelcoPivky 

IIIS49 So,ohiik • Úhomi. SN 13,000 14,500 1.500 6,00 9000 Trhliny • priečne ; Trbliny • pozd_imc; Výtlcy • • obrusneJ vrsiw; Ro,pad • vypratý povre\; Defonoácie - poklesy. 1'l'hlii,y • siet'ové: Rozpad • 1oä1oy 
ro=rl· Iné oorucl,y rra voz. 



111549 Smolník - Úhon» SN 14,900 16,000 ť , 100 6,00 6600, Výlllcy- v obrus1)ej vrstve: l)'hliny • prie~ Tmllny -pozdlžne: Rozpad . ")'pratý povreb; Tm!i,y- áeto,-t; Trbliny - ~ Rozpad - loltálny 
ro · Iné poruch oa voz. • o ~ olcrai vozo 

SN 11,500 15.000 3,500 7 S· 262$0 
mnvilill KS 0.100 0,200 0,100 6.00 600 v • v obrusnei vrstve; Tm ruch na voz. • strnta kameniva • n:lttrOCh. milcroloobercoch 

11113334 K=,ovsl;ýt.ipo~jbcxtn1'ilin KS 0,250 0.260 0,010 6,00 60 
Výtllcy. v lcry1e; Trhliny . pri ; my - po:td ""' • ")'J)IO'Ý povrch; Trhliny· sieťové; Trhliny• OMl"ITiio procovného spoja; Iné pon.cl1y 

11113335 BUDC:ticc - ola. hr. KS/PO KS 4,250 4,900 0,6SO 6.0 3900 •Sieťové 

11113743 Blatné Remety- BlltniPoliaw Ml 14.800 15.400 0.600 6.0 3600 
III/3038 Roštár prieťah RV 0,130 0.290 0,160 s.so 880 
III/3038. Marlcullol-Brd!r"4 RV 4,610 4,750 0,140 5,50 no · Trl>liay-sido,t 
11113342 Tmené ri HOl'IWlc inttavilio KS 3,900 · 4.000 0,100 6,00 600 ra . ,,ch 

l:r.179 •~ sir.da oa z:a felpriccestým 
. 

·6,00 Trhliny · priečne; Rozpad • ")'pl"ltý povrcl,; Dcformacic - pokksy; Tmlioy • sido--.; Troliuy • mozaikové; Rozpad - sv>islý rozpad; ID! por\lCby"" 11113686 TV 0.289 0,350 0.061 366 vo:t. • olllma,w okraj vozov 

1 ., 
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ČASŤ B. Opis pred~etu zákazky . 

Nl!šle sd stanovené záväzné požiadavky a parametre predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky · 
poufll odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobók alebo typ výrobku ~ tieto boli poulité rilučne pre 
Ilustráciu vt:edy,-ak nebolo možné dostatočne preme c1 zrozumiteľne opísa( predmet zákazky v súlade so ZVO 
a obvyklou obchodnou praxou prev'9luJ!,icou prf dod,vke rovnakých alebo obdobných predmetov dkazky. · 
V takýchto prípadoch sa má za to, že Je takýto odkaz vfdy. doplnený slovami "alebo ekviva~entný'' a plat/, Ie 
uchádzač maze vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlácie s ustanovením § 42 ods. 3 zvo. . 

1 . ZÁKLADNY OPIS PREDM_ETU iÁKAZK_V 

1.1 . Predmetllm zákazky je oprava vozoviek na cestách II. a ni. triedy v správe Správy ciest Košického · 
samosprávneho ~raja výmenou degradovaných vrstiev vozoviek . s cieľom ziepšenia prevádzkovej -
spôsobilosti krytu vozoviek a pr~dÍženla Ich životnosti podľa technických, kvalltátívnych a d'álšfch 
podmienok uvedený~h nižšie (ďalej len „predmet zákazky"}. · · 

. . . . . 

2 PO.DROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

2:1 · Verejný obstarávateľ požaduje pre predmet zákazky použiť n_asl_edovné technológie: 

2.1.1 Výmena krytu (obr1,1snej vrstvy, eveotuálne" ložnej vrstvy) vozovky frézovaním . af)okládkou . 
. hutnených asfaltových vrstiev~ Hiavná technológia je doplnená o súvlsláce práce, ktoré sú jej 

nevyhnutnou súčasťou podľa platnej STN 73 6121, ako Je napr. spájací postrek; vystuženie, 
utesnenie technologických spojov, . sanácií trhlín, úprava výšky poklopov a kanálových · vpustí 
alebo Ich výmena a pócl. 

2.2 Technické á kvailtatívne podmlénkypredmetjJ zákazky: 
. . ' . . . . . . 

2.2:1 -Oprava vrstiev vozov~ technCJlóglou· hutnenjch asf~ltových vrstiev 

. Pri opravách musia byť dodrlailé Technické predpisy a TechnlckÓ~kvalitatívne podmienky Ministerstvá 
dopravy a výstávby Slovenskej republiky· http://www~ssc.sk/sk/technlck~pi'edptsy-rézortu/z~zriam-
.tkp•á·kl.ssc. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Použité materiály musia inať certifikáty v zmysle platných predpisov. úspešný uchádzač (d'áiej len 
,,zhotoviteľ") Je. povln'ný preukázať k_valltu vykonaných prác (diela) predložením ·výsledkov. sk~šok á . 
príslušných vyhlásení ó pararrietŕoch zabudovaných ·stavebných. materiálov a zmesí "podlléhaj~clcl'! 

· Vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho roÍVoja SR _ č. 162/2013 z: z;; _ktorou sa 
· · ustanovuje zoznam. skupín stavebných výrobkov a systémy posudzova_nla parametrov (ďaieJ akÓ 
. ,,Vyh~a"). PoLiží~ať a ~abudovať do diela sa smú Iba také materiály, "ktoré spíňajó požiádavky zák. č , -. 

133/2013 Z. z. o stavebných matei'iálo·ch a-o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlašky: · 
• • • • • • • • • • • • • • J • • • 

· Uvedené sa musí preukáz~ť predlofeníni prí~lušnýcll _ vyhÍásení o · parametrQch • . ·vyhlásenie 
o parametroch, preukazné.skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vo;ovky je zhÓtovlt!!ľ pov.lnný predložiť 
stavebnému dozóru pred Ich zabudovaním .. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v 
spolupráci s vybŕanýni schváleným laboratóriom; · ·· ·· · · • 

.. Nové vrstvy musia zachovať únosno sť vozovky a vytvoriť parametre. p~v~chi.l zodpoveda)úce kátegÔFii a 
z~ťafenlu komunik~cle: rovlnatosť , protišmykové vlastnosti, zachovanie priečneho a pozdfžneho sklonu 
a homogénny, ceiistvý vzhľad povrchu. Budú predlolené všetky potrebné skilšky dokläduJdce kvalitu 
zabudovaného materiálu. Po ukončení prác bude povrch cesty dočlstený . Pri plnení zmluvy požaduje . 
verejný obstarávateľ postupovať podľa TKP _,: OÓ~ávka asfaltových zmes: TKP č. 6 hutnené asfaltové zmesi 
-: aktuálne znenie. 

17 

Spr4va deJt Košlck4ho s_ainospnlvneho kraJa; N4mestle Maratónu mieru 1, 04166 Kollca . 
VereJná sútal na ol!staranle nadÍimltnej zákazky: súvisié kobercové OPl<!VV ciest na ózeml KSK 

• 1 
1 



Kvalita frézovania musí vytvoriť predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zábezpečlť 
rovinatosť s minimálnymi odchýlkami hrúbky novej vrstvy a rešpektovať požiadavky nez n ečisťovania 

životného prostredia (zametanie s odsávanJm a kropením), čistenie kútov pozdÍžnych a priečnych sp9jov: · 

. ' 

Pre zabezpečenie kvality vykonaných prác verejný obstarávateľ požaduje použitie · fréty vybavenej 
bezdotykovým. nivelačným systémom, aby nedochádzalo ku kopírovaniu nedostatkov. rovinatosti 
povrchu a·bola zabezpečená rovinatosť podkladu. ' 

Na r~>Zprestiei'anle asfaltových zmesí sa mu~la použiť finišery s aútofJ'latickým nivelačným zarlader:iím 
schopným dodržať niveletu .bez ohľadu na zmenu hrúbky a nepravidelnosti povŕchu podkladnej vrstvy. 
Nastaviteľná rozprestieracia a hladiaca doska sa musí vyhrievať a vybaviť vibračným a hutnlaclm rámom 
zabezpečujú c im rovnomerný a úč i nný stupeň predhutnenla zmesi za flnlšérqni po ·celej šfrke kladénľa. Pri 

. realizácii predmetu zákazky zh9tovlteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi flnlš~rom s automatickým 
zariadením, ktorý zabezpečí mieru zhutnenia .Pod hladiacou cioskou; min .90 %. Pri rozpŕestleráni zmesi 
musí byť zabezpečená Jej plynulá dodávka, aby nedochádzalo k prerušovaniu ukladania. Pre hutnenie sá 
musia použiť vysoko výkonné vibra čné a statické valce. Pri každej hutnlaceJ zostave musl byt stále · 
pripravený aspoň Jeden ná~~dný valec (pre prlpad poruchy). 

. . . . . 

Doprava ná novo zhotovenej vrstve alebo rozprestleranie ďalšej vrstvy. sú možné po d~statočnom 
. ·vychladenl vrstvy. Pre urýchlenie chladnu.tla (najmä pri extrémnyČh letných horúčavách) je možné použiť 
kropenlevrstvyvodou. · · · · · · · 

· DÓdatočná úprav~ pracovných škár obrusnej vrstvy buc;le zabezpečená v pozdÍfoom a priečnom smere 
pružnou asfalt.ovcu záUevkou. . . 

čas pre obnovenie premávky na novo položenom povrchu určí zhotoviteľ zápisom do stavebného 
dennlku. 

2.2.2 Sp6sob ·vykonania opr,v 

Opravy budú vykonávané podľa špecifikácií prác uvedených v objednávkach na opravu konkrétny~h 
úsekov vozoviek, pričom m1,1sla byť dodržané Tech~lcko~kvalltatfvne podmienky Ministerstva dopravy a 

· vý$~avby ·s~ (ďalej len „MOV SR"): . http://www.ssc.sk/sk/technlcke;predpisy-rezortu/zoznám-t~p-a-
~.s~. . . 
Pre obl'lovenie povrchovýťh vlastností krytu a predÍženla životnosti vozovky budú opravy vykonané 
sp.ra.vidia odfrézovanlm degradovaných vrstiev krytu .a polofenfm ~ovýdÍ vrstiev z asfaltových zmesí. 
Opravami zostane zach<>vaná niveleta vozovky, sm~rové a výškové vedenie, ako aj priečne sk.lony. · 

. Í.ókálne opravy sa rozumejú opravy jednotlivých plôch veľkosti . do 500m2• Pre. lokálne ~pravy platia 
primerane póstupv. a požiadavky, ktoré sú predplsané pre veľkoplošné opravy. · · 

Hutnené nové asfaltové vrstvy mUSÍít z~chovať únosnosť voz~~ky a vytvoriť parametre povrchu 
zodpovedajúce kategórii . a zať až eniu komur,lkácle: rovlnatosť , protišmykové vlastnosti, zachovanie 
priečneho a pozd(žneh.o sklonu a ho.moeénny, celistvý vzhľad povrchu. . 

Výn:iena obrusnej vrstvy frézovaním. a pokládkou n·ovej obrusnej vrstvy bude vykonávaná ták, aby 
pozdÍžne spóje boli situované mimo zóny vodorovného dopravného značenia - stredový pozdÍfoy spoj 
bude situovaný vo vonkajšom Jazdnom prÍ.lhu (ak nebude v objednávke požadované Inak). Pre vytvorenie 
kvalitného. pozdfmeho spoja, aby bola dosiahnutá i v mieste napojenia požadovaná miera zhutnenia, sa 
napojenie vykoná zrezanlm nezhutneného okraja na celú hrúbku vrstvy. · 

Výmena lome} vrstvy mus'í byť v aktívnej zóne namáhania nápravovými t.lakml. Po$un zvislého spoja v 
pozdÍžnom smere musí byť min. 20 cm od hra.ny výmeny obrusneJ vrstvy; v priečnom smere bude začiatok 
resp. ukončenie pokládky min. 1 m od priečneho spoja výmeny otirusnej vrstvy. Pri mostných objektoch 
bude výmena ložnej vrstvy ukončená 1,5 m pred a bude pokračovať 1,5 m za mostnými závermi. . . . . . 
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v špecifických . prípadoch . môže verejný obstarávateľ p r edpísať vystulénie krytu voio„ky výstulným 
materiálom. Výstuž bude aplikovaná pri výmene obrusnej aj lolných vrstiev krytu vozovky a bude 
položená pod ložnú vrstvu v hÍbke ccá (min.) 10 cm; Výstužný materiál musí mať pevnosť v ťahu v oboch 
smeroch min. 100 kN, pomerné predí!enle ina,c. 3" v oboch smeroch a veľkosť otvorov min. 20 x zo mm, 
teplota tavenia > 160 °c. · 

Pokládka výstužného ryiateriálu bude vykonávaná podľa technických podmienok pre konkrétny materiál. 
Zhotoviteľ pr.edloží te~hriologlcký postup kladenia výstužnéhQ materiálu v rámci počiatočnej skúšky.typ.u. 

Fr.ézovacie práce musia vytvoriť · predpoklad dobrého spojenia novej . vrstvy s podkladom, zábezpečlť 
rovlnatosť s minimálnymi odchýlkami hrúbky nov~j vrstvy a . rešpektováť požiadavky neznečisťovania 
životného p·rostr~dia (zametanie s-odsávaním a kropením), čistenie . kútov pozdÍžnych a · priečriych spojov. 
Rovinatosť podkladu musí byť zabezpečená v súlade s STN 73 6121 pre pokládku· h.utriených asfaltových 
zmesí. Pre zabezpečenie kvality vykonaných prác verejný obstatávatef požaduje použitie frézy vybavenej 
.bezdotykovým nivelačným systémom - aby nedochádzalo ku kopírovainú nedostatkov rovinatostl . 
povrchu á bola zabezpečená rovina podkladu. · 

Súčasťou technológie frézovania obrusnej aj ložnefvrstvy je aj priečne zafrézovanle (z~ŕezanie) -
vytvorenie kolméj steny ria začiatku a konci frézovanej plochy~ akc:i aj pri mostných záveroch, resp. 
lokálnych opravách. Vytvorenie priečneho sp9ja nesmie byť vykonávané zl>fjacím kladivom alebo Inými 
podqbnými metódami, pri ktorých dochádza k vytv9renlu hrboľov a jám a· pri mostriých záveroch aj 
k poškodeniu hydrolzolácle a Jej ·ochrannej vrstvy. Nerovný povrch pi:>dkladu 'nezabezpečí vyhotovenie 
novej asfaltovej vrstvy v pobdovanej hrúbke. Na tento účel musí byť použitá fréza, 

V prípade, že hrana zostávajúcej časti vozovkového krytu nebude po odfrézovaní ostrá, upraví sa na 
základe požiadavky stavebného dozoru uplatnenej v stávebnom denníku. Hrúbku frézovania možno 
zvýšiť len na pól<yn verejného obstarávateľa v prípade; že zvyšok hrúbky frézovanej vrstvy nie je spojený 
s podkladom, alebo vykazuje degradáciu, ohrozujúcu spolu pôsobenie · vrstiev, prípadne únosnosť . 
vozovky: Dôvodv zvýšenia hrObky musia byť zadok:umentované (foto, video) a zhotoviteľ musí požiadať o · 
zvýšenie hrúbky frézovania zápisom v stavebnom denníku. · · 

· Vyfrézovaný materiál Je majetkom objednávateŕa a môfe byť odovzdaný zhotoviteľovi s predpokladom · 
Je~o účelného využitia ako druhotnej ~tavebnej suroviny - zhodnotenia v ziTÍysle zákona o odpadoch a v 
takom prípade náklady na 1:1dvoz vyfrézovaného mátetlálu sú kompenzdvari~ hodno.tou materiálu. . 

Priprav~ podkladu -.pr:ed pc:ikládkou každej novej vrstvy.bude vykonaný spájacf postrek (STN 73 6129 v 
. pÍátnom znenf): Postrek musl byť aplikovaný ria dôkladne očlstenf vyfrézováný podklad, resp. na novo 

. položenú asfaltovú vrstvu. Materiál na spájací postrek inusí byť v súiade s Kátalógovýml listami emulzií a . 
zálievok (https://www:ssc.sk/sk/teéhnlcke-prédplsy•rezortu/zoznam~tkp~a-ktssc), vhodný na daný účel . 
a podložený preukázaním zhody v zmysle zákona č. 133/2013 z. z. v znení neskorších predpl~ov. • . 

• 1 • • • • • 

Utesnenie zvtslých spojov p9 obvode opravovaných plôch ·bucl,e vyko~ané pred pokládko1.1 obrusneJ· 
vrstvy aplikovaním spájacieho materiálu-:- preliatím hrany a zvislej plochy spoja zálievkovou hmotou (nie . 
postrek9mi). Pol/Žije sa dru·h záli~vky N2, ktorá m1,1sí zodpovedať požladav!<ám Katalógovýcl) listov . 

· emu.lzlí a zálievok (https://www.ssc.sk/sk/technlcke-predpisy-rezo(tu/zozn!!m-tkp-a-kl.ssc) a. musí byť 
podlQžená preukázariím zhody v zmysle zá~ona č. 133/2013 Z. z. v mení neskorších predpisov. . . 

. . 

Kladenie ml"~ Je požadované tak, aby p~Jdádka asfaltových zmesi bola vykonávaná v súlade s STN 73 
6121 v platnom znení. Vykonanie spájacieho. postreku a pokládky novej vrstvy b11de povolené na základe .· 
požiadania zhótovlteľa zápisom v stavebnom denníku po preMadke stavu podkladu a po rozhodr:nitl o 

. prípadných lokálnych opravách podŕa · pokynov tef:hnického dozoru verejného obstarávateľa. · Pokládka 
bude vykoniiv.irni až po vy&tent odfrézovaného povrchu, ošetrení trhlín v podklade a (u obrusriej 
vrstvy) vykonaní zálievky hrán. Spájací postrek musí byť vykonaný s dostatočným časovým predstihom 
pred pokládkQu asfaltovej vrstvy tak, aby nedochádzalo k jeho strhávaniu pri prejazde· staveniskovej· 
dopravy (musí byť dostatočne vyzretý:.. vyštlepený). Proti lepenlu J, úflnn4 ·pokropenie povrchu vodou 
po vyšttepenr postreku. 
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Najnižšie teploty pri rozprestieraní zmesi musia byt dodržané v zmysle TKP 06 - Hutnené asfaltové zmesy; 
resp. podľa KLA2. 

Pri preprave musia byt asfaltové zmesi chránené proti ochladzovaniu (čl. 7.2 STN 7~ 6121 a čl. 10.2 TKP 
MDVRR SR časť 6 Hutnené asfaltc,vé zmesi). Pri preprave asfaltových zmesí musí byt 'doba dopravy od 
obaľovacej súpravy na ·miesto rozprestretia čo najkratšia, t. j . pripúšťa sa d_oba prepravy·max. 90 minút 
(čl._ 10.2 TKP MDVRR SR čast 6 Hutnené asfaltové zmesi). 

Na rozP,restieranie asfaltových zmesí ·sa musia pouflť finišery s automatickým nivelačným zariadením 
schopným dodržať niveletu bez ohľadu na zmenu hrúbky a nepravidelnosti povrchu podkladovej vrstvy. 
Nastaviteľná rozpres~!eŕacla a hladiaci doska sa musí vyhrievať a vybaviť 1111:Jračným a hutnlaclm ránioľfl 
zabeipečujúcim rovnomerný a účinný stupeň predh!Jtnenla zmesi za flnlšerom po celej šírke kladenia. P.ri 
rozprestieraní zmesi músf byť zabezpečená jej plynulá dodávka, aby nedoch~ttz.alo k prerušovaniu . . 
ukladania. Pre hutnenie sa musia poÚ!lť vysoko výkonné vibračné a statické valce. Pri kaldej hutnlácej 
zostave • m·usí · byť stále pripravený aspoň jeden náhradný valec (pre prípad poruchy). Dopravu na 
novozhotovenej vrstve alebo rozprestleranle ďalšej vrstvy jé možné po dostatočnom vychl~denf vrstvy. 
Pre. urýchlenie chladnutla (najmä pri extrémnych. letných horúčavách) je možné pouflť kropenié vrstvy 
vodou. . . . 

čas pre obnovenie preŕn1hdcy na novopolofenom povrchu v súlade s TKP 06 (teplota vrstvy klesne pod 
40 °c, v letných mesiacoch ml~. po 24 hod.) · · · :_ . • . · 

2.2.3 Poiadované pÍrametre materl"ov a asfaltových zmesí 

Výroba a spracovanie Na výrobu asfaltových zmesí sa musf pouliť strojné vybavťnie podľa čl. 6.1.l -
6:1.3 STN 73 6121 a TKP. 06. Zhotoviteľ predlpff na základe vyžiadania verejného obstarávateľa najnéskôr 
14 dní pred začatlm stavebných prác verejnému obstarávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby .· 
v súlade s . Technickými predpismi MDVRR · SR https://www.ssc;sk/sk/technlcke-predpfsv-
rezortu/zóznam-tkp-a-kl.ssc, v ktorom budú uv.edené' zabudované objemy materiálov (zmesi), druh 
a počet výrobno•l(ontrolných skúšok, a spôsob predkladania dokumentácie o kvalite. Zhoto\llťeľ predlofí 
vždy verejnému obstarávateľovi v 2 exernpl~roch na schválenie sktlšky typu {ST, podľa STN EM 131.08· 
20, TKP 06 - Hutnené_asfaltové zmesi čl TP2 Riadenie kvality húthených asfaltových zmE;sí. v prípade, keď 
bude nutné po tomto termlne PSR obnoviť, budú tieto predlofené na khválenle verejnému 
obstarávateľovi najneskôr s kontrolným a skúšobným plánom. Schválenle-.ST je podmienkou pre 
odoÝzdanle staveniska. VlastnQstl materiálu pre spáJad a regeneračný postrek, zálievky a vystuženie 
krytu musia byť dokumentované podľa zákona č, 133/2013 z. z., pri skúške asfaltovej zmesi. Skúšky 
a atesty (VOP - vyhlás~nla o parametroch), vstupn~ch materiálov z ktorých sa budú vyrábať asfaltové. 
zmesi nesinú byť staršie ako 6 mesiacov. · · 

Ak sa v priebehu realizácie práC: zmenia ·zdroje alebo vlastnosti ktoréhokoľvek · materiálu, mu!ií byť 
vykollan4 a odsúhlasená nová skúška tvP\J, resp, vyhlásenie o zhode. 

Navrhnut,. asfaltov~ zmesi . musia vyhovovať krltárlám STN EN 13 108 a TKP MDVRR SR 
(https://www.ssc.sk/sk/technlcke-predplsy-rezortu/zoznam-tkp-a-kl.ssc). 
Polladavky ria kamenivo Kamenivo musí_ spÍrlať kvalitatívne požiadavky určené v K11talógových listoch 
kameniva (https://www.ssc.sk/sk/technlcke-predplsy-rezortu/zoznam-tkp-a-kl.ssc, 

Pofladavky na asfalt Technické špecifikácie asfaitov používäných pri výrobe hutnen\ich asfaltdvých zmes·, 
musia byť v súlade s polladavkaml Katalógovýcb listov asfaltov (KLA) (https://www.ssc.sk/sk/technlcke-

. predplsy-rezortu/zoznam-tkp-a-kl.ssc). 

. Po!ladavky na imes _Asfaltové zmesi musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám . (vlástnostl 
a kategórie) stanoveným v Katalógových listoch astaltových . zmesi (Kt.AZ) 
(https://www.ssc.sk/sk/technlck~predplsy-rezortutz_oznam-tkp-a-kl.ssc) a noriem radu ,STN EN i3 10s:. 
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Vel'koplošné aj lokálne opravy musia byť vykonávané bez prestojov, s plynulou nadväznosťou 
Jednotlivých technológ!(. 

Zhotovite ľ Je povinný be;odkladne a preuk,iateľne omámiť verejnému obstarävateľovi kafdé 
preruše_nle pnie a výskyt každej prekážky, ktorá ohrozuje dodrfanle harmonogramu. 

Práce budú spravidla vykonávané počas usmernenia premávky dopravnými značkami na Jeden·jazdný 
pruh pripadne na druhý Jazdný pás - sp~sob organizácie dopravy bude uvedený v obJedn~vkach 
a zhotoviteľ musf rašpaktovať schvälený POD a podmienky uz.ivlerky stanoven6 MDVRR SR. 

Zabezpelenle obmedzenia dopravy v zmysle podľa TP 06/2013 Technické podmienky, Vzorové schémy 
pre pracovné miesta v rozsahu· vyznačenia, lldriby funkčnosti a zrušenia, nie Je sllčasťoli predmetu · 
únzky · ·· · 

Zabezpečenie obmedzenia dopravy bude zabeípečené ~tovlteľom, ak nebude verejným 
obs t ará vateľa špecfflkováné inak v objednávke. ·· 

Pred uvedením do premávky zhotoviteľ úsek(y) vyčisti od stal{ebného materl"u. · · 
Pri v~etkých činnostiach • zhotoviteľa musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti 
práce. 

Skúšanie asfaltových zmesí a hotových úprav 
.Kontrolné skúšky sú skµšky ·stavebných materiálov a zmesi, ktoré zabezpE1Čuje zhotoviteľ za účelom 
zistenia a preukázania, že vlastnostl stavebných hmôt zodpovecÍiijú zmluvným polladavkám-.KLAZ, TKP, 
vyhláseniam o zhode, skúškam typu STN EN 13 108 - 21. Kontro_lné skúšky sú súčasťou dodávky 
stavebnýct, prác. 

verejný obstarávater vykonáva svoje overovacie ·kontrolné skúšky. podľa vlastného systému kontroly 
kvality alebo pri pochybnosti o správnosti vyko.návaných prác, či pochybnostl-Q.11.ý$1edkoch skúšok . 
zhotovltel'a. Konttolné skúšky vykonáva vo v_lastnom laboratóriu, prípadne Ich zadá Inej, na dodávke 
nezávislej akreditovanej skúšobni na vlastné náklady. · · 

Verejný obstarávateľ pofaduje spoločný .odber (verejný ob s tarávateľ . a zhotóviteO min, 1 vzorky zmesi 2 

každého stavebného objektu a každej konštrukmej vrstvy. Pri spoloč nom odbere bude okrem vzorky pre 
zhotov i teľa a vzorky pre verejného obstarávateľa odobratá vždy ešte Jedna archívna vzorka, ktorá bude • 
uložená do podpfsánia Preberacieho protokolu u objednávateľa (s potrebným Óznačením - údaje podľa 
odberného lístka). Archívna vzorka bude slúžiť na dodatoč~é overenie viastnostl zmesi v prípade 
nezhodných výsledkov skúšok verejného obstarávateľa a zhotov i teľa. Toto overenie sa vykoná za účasti 

· zodpovedných zamestnancov oboch zainteresovaných strán v laboratóriu Jednej zo zml~vných strán 
podľa dohody. V prípade, fe zhotoviteľ neodoberie archívnu vzorku a výsledky sktlšok verejného 
obstarávateľa a zhotoviteľa sa nebudú zhodovať platiť budú výsledky skúšok verejného obs tar~vate ľa . 

·v závažných prípadoch, ked' nie sú dósiahriuté súhlasné výsledky skúšok zhotoviteľa a verejného 
obstarávateľa ; vykonajú sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skllšky. Tieto skúšky vykoná akredl~ovaná. 
skúšobňa, súdny znalec alebo Iné odborné (akreditované) lab.oratórlum. Výsledky rozhodcovskýe:h skúšok 
sú pre obidve strany závlzné. Náklady na rozhodcovskú skllšku hradí strana, v ktorej neprospech rozhodla 
rozhodcovská skúška. 

2.2.4 PofladavkV pri preberaní 

Verejný obstarávateľ Je oprávnený zúčastniť sa na odbere vzprlek, vykonávanf skúšok a meranf. 
Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy vozovky sú výsledky skúšok vykonávaných na 
hotovej vrstve · (miera zhutnenia položenej vrstvy). Tieto preberacie skúšky pozost~ajll z meraní 
vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšania odobratých vzoriek (vývrty)-:- TKP 06 čl. 10.6 a STN 73 612 
v platnom znenf. 
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. Pr~ce budú prebraté do predčasného užívania -, uvedenia do premávky formou podrobného zápisu 
v stavebnom denníku .na základe vykonanej technickej prehliadky diela (objektu). V zápise o prevzatí 
bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri 
konečnom preberaní. · · 

V rámci preberacich sk~šok hotovej úpravy sa kontroluje hrúbka vrstvy, miera zhutnenlá, ro~lnato sť 
povrchu v, pozdÍ!nom a priečnom snwe na obrusnej vrstve. Priečny sklon sa kontroluj~ ak bolo 
pofadované eliminovanie pôvodné existujúcich nerovností, prípadne ak oprava bola . vykonaná v ceľeJ 
šírke · spevnenej plochy, . .výsledky preberadéh skúšok hotovej úpravy musia vyhovovať kritériám 
uvedeným STN 73 6121 a TKP MDVRR.SR. . . 

Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi ·na schválenie v. 2 vyhotoveniach záverečnú správu -
dokumentáciu kva.lity, ktorá bude obsahovať stručnú správu o vykonaných prácach, zabudované 
množstvá materiálov, počty skúšok, schvaľovacie listy ST, atesty, meranie rovinafosti na hotovej úprave, · 
zhodnotenie kvality vykonaných prác. Dokumentácia kvality bude podkladom pre hodnotenie kvality 
odborným pracoviskom verejného obstarávateľa. · · 

Hodnoty pÓ~dÍž~ych a priečnych ŕl~rovnosti musia pri preberacom konaní vyhovovaťTKP 06. 

Pred uplynutím zäručneJ doby prizve verejný obstarávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu diela, ktoré · 
bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou, pri ktorej budú hodnotené · 
parametre: priečna a pozdÍžna róvlnatosť, protišmykové vlastn·ostl, uzavretosť povrchu. Z prehliadky 
bu~e vyhotovený Protokol o u kQnčení záručnej doby. · · 

. . . 

· Povrch vozovky m~í byť ku koncu záručnej doby :uiavre_tý, nesmie byť zdéformovaný, poprask~ný 
a technologl~ké spoje nesmú· byť otvorené alebo Javlt tendenciu otvárania. Z~dpovednosť za vady· sa 
nevzťahuje na prekc;,pfrovanle priečnych trhlln z_ konštrukcie vo·zovky. 

3 · LEH_OTA DOD·ANIA PREDMETU ZÁKAZl(Y 

. 3.1 Termín plnenia predmetu zákazky: rámcová dohoda bude uzavretá na 48 mesiacov odo dňa Jej účinnosti. 
Termíný reallzáde jednotlivých plnení sá uskutočnia · v termínoch podľa jednotlivých objednávok 
vystavených v období platnosti rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ požaduje realizovať pŕedrnetné ·. 
opravy v mesiacoch máj af ·august z dôvodu využitia vhodných klimatických podml~nok a minimalizovať 
dopad na plynulosť cestnej premávky: Predpokladaný rozsah prác Je 50% rok 2022, 2Q% rok 20i3, 15%_ 

· rok 2024 a 15% rok 2025. 

4 . MIESTO DODANIA PREDM.ETU ZÁKAZKY' 

4.1 Miesto plnenia predmetu zákazky, sú cesty lt a III. triedy v správe SC KSI<. Určénle lokalít, špeclflkácl~ druhu 
a rozsahu prác, me_ná pracovnlkov verejného obstarávateľa poverených kontrolou a preberaním prác 
budú uvedené v jednotlivých objednávkach podľa rámcovej dohody. · 

4.2 · Pre lepšiu predstavu o mieste plnenia, verejný obstarávateľ pripája· zozn.am úsekov, ktoré by ŕnohll byť 

predmetom olJjednávok, ako Prlfohu B,1 Miesto výkonu prác týchto súťažných podkladov. Rozsah plnenia . 
však nie je ÍÍ~itovaný Prílohou B.1 Miesto výkonu prác a objednávky sa môžu vzťahovať na ktorýkoľvek 
úsek alebo úseky ciest 11. ~ lit .triedy v správe SC K.SK (v rámci územia Košického s_amosprávneho kraja) 
podľa akt1.1álnych potrieb verejného obsta r ávateľa. 

S ZÁRUKA 

5.1 Verejný obstárávater poiaduje záruku na uskutočné'né stavebné práce v trvaní šesťdesl~t (60) mesiacov. 
- Záručná doba začína pÍynúť dňom podpísania protoko.lu o odovzdaní a prevzatí· predmetu plnenia 
verejným obstarávateľom (objednávateľ om). . 

5.2 . Ôalšle podmienky k záruke ako aj zodpovednosti za vady sú uvedené v Prflohe E.1 Návrh Rámcovej zmluvy · 
týchto súťafných podkladov. 
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Ď . A LŠI E POŽIADAVKY PREDMET ZÁKAZKY Á SÚVISIACE SLUŽBY 

6.i Podrobný obsah a podmienky poskytovania súVisiacich služieb tvoria obsah 6isti E. Obchodné podmienky 
týchto súťafných podkladov. 

6.2 Uchádzač Je povinný náležite preštudovať požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťa!ných 
podkladoch. 

6.3 Uchádzač svojou ponukou garantuje komplexnosť, úplný rozsah a kv~litu dodaných prác; v ~ozsahu·a Zé! 
podmienok, letor~ sú definované ôisťou B. týchto súťa!ných podkladov, sarriotnými súťaž ným i podkladmi 
a lt:h doplneniami, resp. vysvetleniami, ktoré verejný obstarávateľ vykonal v·· priebehu verejného 
obstarávania do lehoty na predkladanie ponúk. 

' ' ' 

Prílohy časti B. Opis predmetu zákazky súťalných podkladov 
Príloha B.1 · Miesto ~onu 

Ing. Branislav Lukáč . 

Spriva ciest KolfcHho samosprŕnieho kraja, N,mestle Marat.dnu mieru 1, 042 66 Kollce 
Verejn, $á~l na obstaranie nad ffmltneJ tákazty: SOvlsÍé kobercové opravv elestna Ílteml ICSK 
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ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

Združenie „Súvislé opravy KSK": 
.. Ve.dúci účastník združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, I ČO: 17 317 282 . 

· Účastník združenia: COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3 168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31 651 407 
Účas tn ík združenia: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, I ČO: 31 651 518 

Dolu podpísaný Viera Nádaská a Ing. Bnµrislav Lukáč týmto čestne vyhlasujeme, že pri plnení preclme~ zákazky na u s kut očnen i e prác s názvom: "Súvislé 
kobercové opravy ciest na území KSK", ktorá bola vyhlásená verejným obstará vateľom Sp~va ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu 
mieru l , 042 66 Košice, Slovenská republika, IČ O: 35 ~55 zverejneným v Dodatku k Úradnému ves1níku Európskej únie dňa 02.02.2022 pod značko u 2022/S 
023-056391 a vo Vestníku verejného obstarávani~ č. 35/2022 dňa 03.02.2022 pod označen ím 9704 - MSP. · 

- sa nebudú pod i eľať subdodávatelia a celý predmet dohody budeme plniť vlastnými kapacitami* 

sa badá 130Elieľeť eesleEle'IBi sabded1:h1atelie*: 
• Nehodiace sa preškrtnúť · 

Podiel na Osoba oprávnená konať v mene subdodávatel'a 
Obcl)odný názov s ubdodávateľa IČO . realizácii 

zákazkyv¾ 
Predmet subdodávky 

Meoo a priezvisko Adresa pobytu 

1. 

'V Bratislave, dňa 19.09.2022 

• Ing. Branislav Lukáč 
konateľ spoločnosti 

Dátum 
narodenia 

- - ·····-------


