
 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 

5.7.  

 

21. apríl 2021 

  16.  riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

 

 

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

pozdĺž cesty I/72 Valaská - Piesok“ 

 

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: Ing. Zuzana Slivková 

Funkcia: SOR ekonomického úseku 

Podpis: 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

zo 16. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 21. apríla 2021  

________________________________________________________________ 
 

K bodu 5.7 programu: Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na 

predmet zákazky „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská - Piesok“ 

    ___________________     ____ 

 

 

Uznesenie č. ..... /2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE ZÁMER 

vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská – 

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

niektorých zákonov s predpokladanou hodnotou zákazky v sume 127 353,34,- Eur s DPH 

(106 127,78,- EUR bez DPH). 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa         

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

              Mgr. Peter Jenča 

          starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Investičná akcia „Chodník pozdĺž cesty I/72 Valaská- Piesok“ bol schválený OcZ dňa 16. 12.2020 

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

Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : uskutočnenie stavebných prác – výstavba 

chodníka obce Valaská časť Piesok, popri ceste I/72 – ul. Strojárenská a nové verejné 

osvetlenie, podľa projektovej dokumentácie Ing. Anny Brašeňovej, na pozemkoch KN-C 

2948/1; 3141; 3142; 2944 k.ú. Valaská  

 

Chodník bude riešený ako pokračovanie existujúceho, ktorý v súčasnosti končí pri bývalej 

autobusovej stanici. Chodník je navrhnutý šírky 1,5 m a celková dĺžka chodníka je 723,69 m. V 

mieste, kde sú riešené palisády s potrebou osadenia zábradlia bude chodník rozšírený na 1,6 m.  

Chodník bude riešený s povrchovou úpravou z betónovej zámkovej dlažby hr. 6 cm s oddelením 

od okolitej zelene záhonovým obrubníkom v betónovej opore. V mieste vjazdov na pozemky je 

navrhnutá dlažba hrúbky 8 cm. 

Predmetom stavebných prác je aj rozšírenie priľahlej autobusovej zastávky, odvodnenie 

a dopravné značenie. Návrh rešpektuje trasy existujúcich aj novoriešených podzemných aj 

nadzemných vedení inžinierskych sietí. 

V rámci riešeného priestoru bude realizované osádzanie nových svietidiel verejného osvetlenia na 

jestvujúce stožiare distribučnej siete NN, pri hale Kobok bude realizované nové verejné osvetlenie 

káblom v zemi a nasvietenie nového priechodu pre chodcov. Trasa navrhovanej stavby prechádza 

pozemkami v obci Valaská, k.ú. Valaská, okr. Brezno. Stavba bude predstavovať vecné bremeno 

na dotknutých pozemkoch (nové VO v zemi). 

Realizácia projektu bude prebiehať v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Presný 

rozpis stavebných prác po jednotlivých položkách je definovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí 

prílohu tohto súťažného dokumentu. 

 

Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v 

prílohe zadania. Stavba je členená na stavebné objekty, prevádzkové súbory a etapy výstavby: 

 SO-01  Chodník 

 SO-02   Verejné osvetlenie 

 

Predpokladaná hodnota zákazky vychádzajúc z predložených výkazov výmer je 109.694,- Eur 

s DPH za SO-01 Chodník a 17.658,47,- Eur za SO-02 Verejné osvetlenie, teda s predpokladanou 

cenou zákazky 127.353,34,- Eur. 

Investičná akcia bude financovaná z vlastných zdrojov obce. 

 

 

 

 

 



Spracovala: Mgr. Dana Kmeťová, prednostka OcÚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


