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Mat. č.  19 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995 
K bodu : Rôzne 
Kontrola na zasadnutie MZ dňa : 10.03.2022 
I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
u k l a d á 
prednostovi Mestského úradu Nitre 
„a) informovať o ukončených verejných obstarávaniach na dodanie tovaru, poskytnutie služby   

alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotu rovnou alebo vyššou ako 5000 
eur bez DPH v rozsahu: predmet zákazky, názov zmluvného partnera, zmluvná cena, dátum 
uzatvorenia zmluvy, zoznam osôb ktorí vyhodnocovali ponuky, alebo zoznam členov komisie 
na otváranie a vyhodnotenie ponúk. V prípade zrušenia zákazky, dôvod jej zrušenia. 

b) pri podlimitnej, nadlimitnej zákazke, súťaže návrhov zaradiť do komisie na otváranie  
a vyhodnotenie ponúk poslanca MZ podľa nasledovného pravidla: 

- poslanca MZ s právom vyhodnocovať ponuky, ktorý má odborné vzdelanie alebo odbornú prax 
zodpovedajúcu predmetu zákazky, a/alebo  
- poslancov MZ príslušného VMČ, ktorí potvrdili svoju nomináciu do komisií na vyhodnotenie 
ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky osobe zodpovednej za proces verejného obstarávania v 
termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky v elektronickej podobe; poslanca MZ bez 
práva vyhodnocovať ponuky v prípade zákazky celomestského významu. 
 c) pri zákazke s nízkou hodnotou ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 15 000 

eur bez DPH, zabezpečiť počas procesu vyhodnocovania ponúk prítomnosť poslanca MZ, ktorý 
zastupuje príslušný VMČ, poslanca MZ v prípade zákazky celomestského významu. 

 
       T: trvale 
       K: MZ 
 
 
II. 
Plnenie 
a) 
 
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov boli v období od 11.01.2022 do 14.02.2022 ukončené nižšie 
ukončené verejné obstarávania: 
 
 
1. Predmet zákazky: Výrub drevín 

Názov zmluvného partnera: Patrik Mažec, 951 46 Podhorany 
      Zmluvná cena: 26 468,99  € s DPH 
      Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.02.2022 

Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: zákazka realizovaná 
prostredníctvom EKS 
Dôvod zrušenia zákazky:  - 

 
2. Predmet zákazky: Projektová dokumentácia – Predĺženie pešej zóny – I. Etapa 

Názov zmluvného partnera: DEVLEV BUILDINGS s. r. o., Klemensova 15, 811 09 Bratislava   
      Zmluvná cena: 31 200,00 € s DPH 
      Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.02.2022 

Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: Mgr. Moravec, Ing. arch. Mezei, 
Ing. Minárechová 
Dôvod zrušenia zákazky:  - 
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3. Predmet zákazky: Historické repliky okien Mestskej tržnice v Nitre 
Názov zmluvného partnera: DREVOPROGRES PLUS s. r. o., Priemyselná 819/80, 019 01 
Ilava  

      Zmluvná cena: 12 780,00 € s DPH 
      Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.01.2022 

Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: nebola stanovená komisia 
z dôvodu, že sa jedná o zákazku s finančným limitom do 15 000 eur bez DPH. 
Dôvod zrušenia zákazky:  - 
 

4. Predmet zákazky: Dodanie samohybného zametacieho stroja 
Názov zmluvného partnera: HANES Slovakia, s. r. o., Pri kalvárii 20, 917 01 Trnava 

      Zmluvná cena: 155 748,00 € s DPH 
      Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.01.2022 

Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: Mgr. Ján Greššo, Ing. Ľubomír 
Muzika, Ing. Ján Koprda, Ing. Lukáš Daniš. 
Dôvod zrušenia zákazky:  - 
 

5. Predmet zákazky: PD výťah SZSS 
Názov zmluvného partnera: IPROS, spol. s r. o., Kasalova  22, 949 01 Nitra  

      Zmluvná cena: 15 600,00 € s DPH 
      Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.01.2022 
      Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: Ing. Vladimír Matula, Ladislav              
      Fajčík, Ing. arch. Martina Gogová 

Dôvod zrušenia zákazky:  - 
 

6. Predmet zákazky: Kúpalisko Sihoť – technológie 2.časť 
Názov zmluvného partnera: Jozef Slíž – JODYGAS, Dolnočermánska 11, 949 01 Nitra 

      Zmluvná cena: 16 012,08 € s DPH 
      Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.01.2022 

Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: Ing. Vladimír Matula, Ladislav 
Fajčík, Ing. arch.  Martina Gogová 
Dôvod zrušenia zákazky:  - 
 

7. Predmet zákazky: PD Mestský tržnica – vlhkostná sanácia budovy vrátane projektu kanalizácie 
a odvodnenia atmosférickej vody. 
Názov zmluvného partnera: wetBloc s. r. o., Nezábudková 565/2, 927 01 Šaľa 

      Zmluvná cena: 7 956,00 € s DPH 
      Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.01.2022 

Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: nebola stanovená komisia 
z dôvodu, že sa jedná o zákazku s finančným limitom do 15 000 eur bez DPH. 
Dôvod zrušenia zákazky:  - 
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8. Predmet zákazky: PD Mestský tržnica – Dodávka a montáž mobiliáru pre mesto Nitra. 
Názov zmluvného partnera: ALEXNIN s. r. o., Hurbanovská cesta 812/27, 946 57 Svätý Peter 

      Zmluvná cena: 9 900,00 € s DPH 
      Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.01.2022 

Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: nebola stanovená komisia 
z dôvodu, že sa jedná o zákazku s finančným limitom do 15 000 eur bez DPH. 
Dôvod zrušenia zákazky:  - 
 
 
 

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti. 
Spracoval : Mgr. Viktor Moravec, odbor verejného obstarávania 
V Nitre dňa: 24. 02. 2022 
                                                                  

             

 

                                                                                              ------------------------------------------- 
                                                                                                  Mgr. Martin Horák 
                          prednosta Mestského úradu v Nitre 


