
 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ... /2021/18 

18. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

18. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

 

Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku 

„Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT“. 

Javaslat Dunaszerdahely Város területén található szabadidőpark részének felújítására 

(„MEETING POINT“) irányuló nyilvános közbeszerzési eljárás iránti szándék 

elfogadására 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Ing. Ľubomír Dömény, vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

 

 

s c h v a ľ u j e 

zámer vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku „Revitalizácia 

časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT“, 

ktorej predpokladaná hodnota bude vyššia ako 900.000 eur bez 

DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 2021  

 2021. január 



 

 

Dôvodová správa 

 

Dňa 15.05.2019 Mesto Dunajská Streda vyhlásilo SÚŤAŽ NÁVRHOV na optimálne 

urbanistické a architektonické riešenie parku kultúry a oddychu v Dunajskej Strede so 

športovo-rekreačnou a oddychovou funkciou s cieľom získať podklad pre poskytnutie 

architektonických služieb najmä na vypracovanie projektových dokumentácií.  

 

Na základe výsledkov SÚŤAŹ NÁVRHOV prebehlo verejné obstarávanie a boli oslovení 

projektanti  na vypracovanie projektovej dokumentácie „Revitalizácia časti parku voľného 

času v Dunajskej Strede“. 

 

Cieľom revitalizácie časti parku voľného času v Dunajskej Strede „MEETING POINT“ je 

prestavba a modernizácia spevnených plôch, inžinierskych sietí, sadových úprav pre 

celoročné pôsobenie. 

 

Celková stavba rieši revitalizáciu nasledovných stavebných objektov: 

 

SO01 Mestský interiér  

SO01-PS01 Spevnené plochy 

SO01-PS02 Chodníková fontána 

SO01-PS03 Sadové úpravy 

SO01-PS04 Mestský mobiliár a informačné prvky 

a) Lavice  

b) Objekty odpadového hospodárstva 

c) Múriky pre elektro rozvodne (skrine) 

d) Informačné tabule 

SO01-PS05 Budova technického zázemia – stavebná pripravenosť 

SO02 Areálový rozvod elektriny  

SO02-PS01 VN rozvody a trafostanica (rieši iný projekt) 

SO02-PS02 NN rozvody  

SO02-PS03 Verejné osvetlenie 

SO02-PS04 Slaboprúd 

SO03 Areálový rozvod vody (vodomerná šachta, požiarne hydranty) 

SO04 Areálový rozvod splaškovej/technickej kanalizácie a ČS 

SO05 Areálový rozvod dažďovej kanalizácie 

 

Predpokladaná cena za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov: 

 

SO01 Mestský interiér       720 000,- bez DPH 

SO02 Areálový rozvod elektriny       407 000,- bez DPH 

SO03, SO04, SO05 Areálový rozvod vody, kanalizácie   220 000,- bez DPH 

 

Predpokladaná cena za dielo je určená na základe projektu Revitalizácie časti parku voľného 

času v Dunajskej Strede „MEETING POINT“, spracovaného v stupni na územné konanie. 

 

Celková cena stavbu bude obsiahnutá v projekte Revitalizácie časti parku voľného času 

v Dunajskej Strede „MEETING POINT“, spracovaného v stupni na stavebné konanie, a to 

v rozpočtovej časti. 

 



 

Realizačná cena Revitalizácie časti parku voľného času v Dunajskej Strede „MEETING 

POINT“ bude výsledkom verejného obstarávania  (ako najnižšia cena) 

  

Predkladaný materiál je v súlade s čl. 3 ods.1 písmeno ai) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Dunajská Streda, schválených Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda 

dňa 08.12.2020 (účinnosť nadobudlo 1. januára 2021),  v zmysle ktorého zámer vyhlásenia 

verejného obstarávania, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 

900.000 eur bez DPH,  schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Ľubomír Dömény, vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 


