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„Oprava cesty 1/18 Liptovský Michal Liptovský Mikuláš
stanovisko k listu
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Vážený pán primátor.
Listom Zo dňa 9.6.2017 ste sa na nás obrátili So žiadost‘ou o opravu úseku cesty číslo 1/18
Liptovský Michal Liptovský Mikuláš (vrátane).
Slovenská správa ciest, tnvestičná výstavba a správa ciest ( Ssc IVSC Zilina) Vám k žiadosti
o opravu cesty v predmetnom úseku zasiela nasledovné stanovisko:
• Na ceste 1/18 v Palúdzke bola zahájená 26.4. 2017 stavba „1118, Liptovsky Mikuláš
rekonštrukcia cesty“ (rekonštrukcia cesty pri nemocnici). Predpokladaná doba realizácie
do 100 dní.
• V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie ( verejná sút‘až na výber zhotovitel‘a realizácie
stavby) „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy 1118 Palúdzka, most 347A,
rekonštrukcia mosta“, kde pri úspešnom ( bez problémovom) priebehu verejnej sút‘aže
predpokladáme zaháj enie stavby v roku 2018.
• V roku 2017 máme v pláne vypísanie novej verejnej sút‘aže na zabezpečenie projektovej
dokumentácie pre stavbu „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji
1118 Ľubel‘a
Liptovský Mikuláš“, kde sa jedná o modernizáciu a opravu cesty
v spomínanom úseku.
• V rámci výstavby roZostavanej dial‘nice Dl je plánovaná oprava úseku cesty 1/18 od
Ivachnovej po Partizánsku Ľupču.
• Do doby realizácie týchto naplánovaných plošných opráv sa budú poruchy odstraňovat‘
priebežne formou lokálnych opráv výtlkov.
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