
 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 

5.5.  

 

21. apríl 2021 

  16.  riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

 

 

Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Opravy 

miestnych komunikácií na rok 2021 - Valaská“ 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa 

 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: - 

 

 

Počet príloh: - 

Dátum vyexpedovania materiálu:  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce Podpis: 

Vypracoval: Mgr. Dana Kmeťová 

Prednostka obecného úradu 

Podpis: 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

zo 16. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 21. apríla 2021  

________________________________________________________________ 
 

K bodu 5.5. programu: Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na 

predmet zákazky „Opravy miestnych komunikácií na rok 2021 – Valaská“ 

    ___________________     ____ 

 

 

Uznesenie č. ..... /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE ZÁMER 

Vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Opravy miestnych komunikácií na rok 

2021 – Valaská“  v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, pričom z výzvy na predkladanie ponúk v súlade s §6 a § 117 cit. zákona 

sa určí predpokladaná hodnota zákazky, ktorá však nesmie prekročiť stanovený limit daný 

v rozpočte obce určené na bežné výdavky na opravu miestnych komunikácií. 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa         

       ................................................ 

              Mgr. Peter Jenča 

          starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

 

Obec Valaská má schválených v rozpočte obce 50.000,-Eur, v rámci bežnej opravy a údržby 

miestnych komunikácií. Z uvedeného objemu finančných prostriedkov má obec záujem vyhlásiť 

verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení 

na opravu miestnych komunikácií a to: 

1. Prepojovačka ulíc Októbrová a Triedy Dukelských hrdinov o výmere 416m²  

2. Vnútroblok ul. Triedy Dukelských hrdinov č. 442 o výmere 216,2m²  

3. Miestna komunikácia pred bytovým domom Triedy Dukelských hrdinov č. 442 o výmere  

278,25m²  

4. Úprava miestnej komunikácie ul. Štúrova o výmere 84m²  

5. Úprava plochy pred budovou hasične na ul Cesty Osloboditeľov a vojnového hrobu o výmere 

246,32m²  

Predmetom verejného obstarávania budú vykonané stavebné práce tzv. frézing a asfaltovanie.  

Práce budú realizované z vlastných zdrojov. 

 

Spracovala: Mgr. Dana Kmeťová, prednostka OcÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


