
Číslo Miestopis
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 Predpokladané náklady s 

DPH/ € 
Popis prác

1 Prepojovacia komunikácia - D1 MÚK Triblavina - I/61 Bernolákovo SC 355 151,40 €                                
Stavebné práce na realizácií prepojovacej komunikácií medzi diaľničkou križovatkou D1 

Triblavina a cestou I/61 v k.ú. Bernolákovo okr. Senec.

2 III/1046 - Šenkvice - sanácia zosuvov - v km 6,070 - km 6,300

180,00               

PK 636 900,00 €                                

Stavebné práce na sanácií zosuvu cesty III/1046 v intraviláne obce Šenkvice; VO na zhotoviteľa 

stavebných prác.

Realizácia injektovaných mikropilót, geobunkového systému a nových konštrukčných vrstiev 

vozovky

3 III/1046 - Blatné - sanácia zosuvov -  v km 0,660 - km 0,760

100,00               

SC 20 000,00 €                                  

Majetkoprávne vysporiadanie v 2021.

Realizácia stavebných prác v 2022.

Sanácia zosuvu cesty III/1046 v intraviláne obce Blatné; Realizácia injektovaných mikropilót, 

geobunkového systému a nových konštrukčných vrstiev vozovky

4 III/1100 - Most ev.č. III/232-002 - Veľké Leváre - most nad diaľnicou D2 MA 90 000,00 €                                  

VO na zhotoviteľa stavebných prác.

V roku 2021 relizácia montážnej lávky (cca. 90 000 €).

V 04/2022 realizácia samotných stavebných prác (cca. 480 000 €).

Rekonštrukcia mostného zvršku pozostávajúca z výmeny hydroizolácie, asfaltobetónových 

vrstiev vozovky, mostného zábradlia, zvodidla, ríms, chodníkových častí. Použitie debnenia s 

cieľom ochrany premávky na diaľnici D2 + PD

5 III/1109 - Most ev.č. III/250-001 - Závod - most nad diaľnicou D2 MA 50 000,00 €                                  

VO na PD prekládky cudzích inžinierských sieti na moste (vynútená investícia).

Realizácia stavebných prác v 2022 (cca. 620 000 €)

Rekonštrukcia mostného zvršku pozostávajúca z výmeny hydroizolácie, asfaltobetónových 

vrstiev vozovky, mostného zábradlia, zvodidla, ríms, chodníkových častí. Použitie debnenia s 

cieľom ochrany premávky na diaľnici D2 + PD

6 III/1108 - Stupava - sanácia oporného múru - v km 0,395 - km 0,505
110,00               

MA 70 000,00 €                                  

VO na PD (DRS).

Realizácia stavebných prác v roku 2022.

Sanácia oporného múru cesty III/1108 v intraviláne mesta Stupava

7 Revitalizácia krytu vozoviek - II/503 - Kostolište
734,00               

MA 116 882,62 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

8 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1114 - Kostolište
440,00               

MA 70 700,22 €                                  
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

9 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1107 - Zohor - Láb
1 864,00            

MA 265 709,99 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

10 Revitalizácia krytu vozoviek - II/501 - Rohožník
1 071,00            

MA 235 035,12 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

11 Revitalizácia krytu vozoviek - II/503 - Malacky
1 892,00            

MA 301 440,91 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

12 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1108 - Stupava
2 258,00            

MA 351 535,99 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

13 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1015 - Marianka
1 964,00            

MA 319 125,68 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

14 Revitalizácia krytu vozoviek - II/502 - Modra
693,00               

PK 140 315,58 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

15 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1084 - Slovenský Grob
426,00               

PK 58 621,31 €                                  
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

16 Revitalizácia krytu vozoviek - II/502 - Svätý Jur - Pezinok 4-pruh
3 764,00            

PK 1 208 822,53 €                             
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

17 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1082 - Ch. Grob, Č. Voda - Vajnory
636,00               

PK 91 491,02 €                                  
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

18 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1095 - Báhoň - Kaplna
1 171,00            

PK 161 384,68 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

19 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1053 - Tomášov
737,00               

SC 103 001,02 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

20 Revitalizácia krytu vozoviek - II/503 - Hrubý Šúr - Senec
5 056,00            

SC 815 927,81 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

21 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1062 - Nová Dedinka
1 100,00            

SC 157 619,11 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

22 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1042 - Tureň
2 614,00            

SC 341 609,32 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

23 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1043 - Senec
867,00               

SC 129 473,65 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

24 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1056 - Dunajská Lužná
1 710,00            

SC 230 361,20 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

25 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1041 - Ivanka pri Dunaji
655,00               

SC 99 483,71 €                                  
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

26 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1048 - Ivanka pri Dunaji
233,00               

SC 34 501,12 €                                  
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

27 Revitalizácia krytu vozoviek - III/1083 - Bernolákovo
1 270,00            

SC 180 882,96 €                                
Stavebné práce na revitalizácií krytu vozoviek formou odfrézovania poškodených vrstiev, 

realizácie nových asfaltobetónových vrstiev s vystužením geosyntetikou.

28 Revitalizácia vozovky - III/1053 - Dunajská Lužná - Tomášov
2 290,00            

SC 24 000,00 €                                  
VO PD revitalizácie vozoviek.

Stavebné práce v roku 2022

29 Revitalizácia vozovky - III/1065 - Nová Dedinka - Bernolákovo
4 020,00            

SC 33 000,00 €                                  
VO PD revitalizácie vozoviek.

Stavebné práce v roku 2022

30 Revitalizácia vozovky - III/1046 - Blatné - Šenkvice
3 720,00            

SC 30 000,00 €                                  
VO PD revitalizácie vozoviek.

Stavebné práce v roku 2022

31 Revitalizácia vozovky - III/1086 - Pezinok - Šenkvice
2 830,00            

PK 26 000,00 €                                  
VO PD revitalizácie vozoviek.

Stavebné práce v roku 2022

32 Revitalizácia vozovky - III/1084 - Slovenský Grob - Viničné
2 005,00            

PK 30 000,00 €                                  
VO PD revitalizácie vozoviek.

Stavebné práce v roku 2022

33 Revitalizácia vozovky - II/501 - Pernek - Kuchyňa
3 755,00            

MA 33 000,00 €                                  
VO PD revitalizácie vozoviek.

Stavebné práce v roku 2022

34 Revitalizácia vozovky - II/501 - Kuchyňa - Rohožník
4 360,00            

MA 35 000,00 €                                  
VO PD revitalizácie vozoviek.

Stavebné práce v roku 2022

35 M4331 - Most ev.č. II/503-005 - diagnostika + oprava mosta SC 170 000,00 €                                VO na diagnostiku mosta (cca. 20 000 €) + oprava mosta (cca. 150 000 €)

36 III/1062 - Tomášov - oprava vozovky + odvodnenie

400,00               

SC 33 000,00 €                                  

VO na PD v roku 2021.

Stavebné práce v roku 2022 (cca. 517 000 €).

Stavebné práce pozostávajúce z opravy konštrukcií vozoviek + vybudovania odvodnenia 

cestného telesa vsakovacími blokmi.

37 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca II/503 Malacky - Pernek 9 460,00            MA 2 386 683,12 €                             

38 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca II/502 Rača - Svätý Jur 4-pruh 1 240,00            PK 617 717,83 €                                

39
Recyklácia asfaltových zmesí za horúca II/510  Malinovo - Tomášov, III/1062 

Tomášov-Nová Dedinka, III/1065 Nová Dedinka-Bernolákovo 7 760,00            
SC 1 678 796,23 €                             

40 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca III/1054  Alžbetin Dvor - Miloslavov 895,00               SC 193 585,70 €                                

41 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca II/503 Hrubý Šúr - hr. okresu BA/TT 2 240,00            SC 597 497,58 €                                

42 Recyklácia asfaltových zmesí za horúca II/502 Pezinok - Vinosady - Modra 1 930,00            PK 564 479,20 €                                

43 II/502 križovatka s III/1083 Pezinok-Grinava, cestná svetelná signalizácia PK 230 000,00 €                                Výstavba cestnej svetelnej signalizácie - nehodová lokalita

Spolu                        13 318 736,61 € 


