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NÁVRH UZNESENIA 

zo 16. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 21. apríla 2021  

________________________________________________________________ 
 

K bodu 5.6. programu: Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na 

predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice“ 

    ___________________     ____ 

 

 

Uznesenie č. ..... /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE ZÁMER 

vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia hasičskej zbrojnice“ 

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

zákonov s predpokladanou hodnotou zákazky v sume 77.805,01- Eur s DPH (64 837,51,- EUR 

bez DPH). 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa         

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

              Mgr. Peter Jenča 

          starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

Investičná akcia „Modernizácia hasičskej zbrojnice“ bola schválená OcZ dňa 16. 12.2020 

uznesením č. 115/2020, v rámci Plánu investičných akcií.  

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

na Ulici osloboditeľov, podľa projektovej dokumentácie Ing. arch. Pavla Kupca, súpisné 

číslo 88, parcela číslo C-KN 902/4-6, Valaská. 

Objekt hasičskej zbrojnice bol postavený v polovici 20. storočia a do súčasnej doby neprešiel 

komplexnou rekonštrukciou. Vykonané boli len drobné, bežné úpravy a údržba. V súčasnej dobe 

nespĺňa potrebnú štandardnú úroveň pre využitie dobrovoľným hasičským zborom. Zateplením 

obvodových múrov a zateplením stropov sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy. Pre 

zlepšenie podmienok na výkon aktivít DHZ je nevyhnutná aj úprava povrchov podláh a výmena 

garážovej brány za sekvenčnú. Uvedené aktivity projektu budú viesť k technickému zhodnoteniu 

budovy, pričom nedôjde k zmene dispozície.  

Modernizáciou budovy sa vytvorí vhodný a hygienický priestor, a tým sa zlepšia podmienky pre 

výkon aktivít DHZ. 

Realizácia projektu bude prebiehať v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou, na 

spracovanie ktorej obec dostala dotáciu v rámci Výzvy č. VII. P HaZZ 2017. Stavebné úpravy 

budú teda druhou realizačnou fázou. 

Presný rozpis stavebných a rekonštrukčných prác po jednotlivých položkách je definovaný 

vo výkaze výmer. 

Predpokladaná hodnota zákazky vychádzajúc z predloženého výkazu výmer je 77.805,01,- Eur 

s DPH. 

Investičná akcia bude financovaná z vlastných zdrojov obce a z dotačných prostriedkov 

Ministerstva vnútra SR a to vo výške 30.000,- Eur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


