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Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
schvaľuje spolufinancovanie projektu „Oporný múr futbalový štadión Rusovce“ (výstavbu 
oporného múra na futbalovom štadióne) do výšky 11.300 €. 
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Dôvodová správa 
 
V rámci podaného projektu bola pridelená dotácia od SFZ vo výške 14.000 EUR s DPH na 

realizáciu výstavby oporného múra na futbalovom štadióne Rusovce. Povinnosť je vybudovať 

múr v dĺžke najmenej 110 metrov. 

Pre podanie žiadosti o dotáciu bolo potrebné mať v poriadku doklady, t.j. vydané právoplatné 

stavebné povolenie. 

Predmetom je realizácia oporného múru na futbalovom štadióne MFK Rusovce. Oporný múr je 

železobetónovej monolitickej konštrukcie – pohľadový betón, so skosenými hranami, hrúbky 

300 mm, a výšky 1 050 mm a 300 mm. Celková dĺžka múra je 110 m + 24,5 m. Oporný múr je 

založený na základovom páse zo železobetónu šírky 600 mm a výšky 750 mm, vrátane 

podkladného betónu hr. 100 mm. Múr bol posúdený statikom. 

 

Súťaž  bola ukončená s nasledovnými výsledkami : 

- vysúťažená suma 28 723,85 EUR s DPH 

- ukončenie diela v zmysle zmluvy bolo do 30.7.2018. Zhotoviteľ chcel s prácami začať 

2.7.2018, pričom má objednané debnenie a výstuž. Termín začatia prác sa zastavil 

objednávateľom, bude potrebné spraviť dodatok k zmluve s úpravou termínu dokončenia prác, 

pričom nám vznikne problém so začiatkom futbalovej súťaže  a problém s určeným dopravným 

značením. 

- stavenisko zhotoviteľovi bolo odovzdané dňa 26.6.2018. Dňa 25.6.2018 T-com vytýčil 

telekomunikačné káble, dňa 27.6.2018 sa vytýčil múr geodetom. 

- odsúhlasený projekt dočasného dopravného značenia máme určený do konca júla 2018, 

nakoľko betónovať by sa malo z cesty. 

Pre vysvetlenie ceny: 

- prvotný projekt riešil betónový múr výšky 1,05 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m vrátane 

systémového oplotenia výšky 2,43 m (kovový stĺpik a výplň), celk. výška oplotenia 3,48 m 

a dĺžka 110 m – rozpočet 44 861,79 eur s DPH. Rozpočet sme museli znížiť z dôvodu výšky 

dotácie. Oplotenie bolo z rozpočtu stavby vyňaté, riešilo by sa to v rámci druhej etapy. Po 

úprave rozpočtu od projektanta bola suma 21 894,79 EUR s DPH – betónový múr výšky 1,05 m 

+ základ pod múrom hĺbky 0,85 m a dĺžky 110 m. Táto suma bola podaná na SFZ. 

- do súťaže išiel betónový múr v prvej časti: výšky 1,05 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m 
a dĺžky 110 m a v ďalšej časti: výšky 0,3 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m a dĺžky 24,5 m + 
sa doplnila položka nopová fólia, betónpumpa  a dočasné dopravné značenie. Dĺžka 24,5 m 
bola pridaná do súťaže, aby oplotenie bolo zrealizované k jestvujúcemu oploteniu v celej dĺžke. 
Vysúťažená suma spolu 28 723,85 eur s DPH 

Suma - betónový múr výšky 1,05 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m a dĺžky 110 m – 

22 012,10 eur s DPH 

Suma - betónový múr výšky 0,3 m + základ pod múrom hĺbky 0,85 m a dĺžky 24,5 m – 3 463,34 

eur s DPH 

Suma – Dodávka +montáž nopová fólia, betónpumpa a dočasné dopravné značenie – 3 248,40 

eur s DPH 

Oporný múrik má plniť funkciu oplotenia, spevniť svah a zaistiť ho proti zosuvom, zvýšenie 
bezpečnosti detí na ihrisku, ochrana pred prívalovými dažďami, z dôvodu budúceho rozšírenia 
komunikácie. 
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V navrhovanej zmene rozpočtu na r.2018 na MZ 31.7.2018 a v návrhu uznesenia na 
spolufinancovanie projektu  je zapracovaná iba nevyhnutná dĺžka 110 metrov a to v 
celkovej sume 25.300 € (z toho je 14.000 dotácia a 11.300  spolufinancovanie). Predmetom 
uznesenia k spolufinancovaniu je teda výstavba oporného múra v dĺžke 110 metrov a bez 
oplotenia. 
 
 
24.7.2018                                                                               Ing. Pavol Holúbek, Ing. Alexander Kitanovič 
  
 


