Správa o činnosti na úseku výstavby za rok 2015
v Stavebný úrad – činnosť odboru v oblasti správnej agendy
Ku dňu 11.12. 2015 Stavebný úrad vo Vysokej nad Kysucou riešil nasledovne:

Počet

Stavebné povolenia:
-

Vydané rozhodnutia

11

-

Rozpracované konania

2

-

9

-

Oznámenia o začatí spojeného územného a stavebného konania
(novostavby a prístavby)
Oznámenia o začatí stavebného konania (rekonštrukcie,
prestavby, nadstavby)
Miestne zisťovania a obhliadky

12

-

Vyznačenie právoplatnosti

11

-

Konania o predlžení stavebného povolenia
-

Vydané rozhodnutia

4

Počet
2

Odvolanie Okresnému stavebnému úradu v Žiline

Počet

-

Odvolanie voči rozhodnutiu

4

-

Zrušené rozhodnutia, vrátenie obci na nové prejednanie

1

Ohlásenie stavebných úprav a drobných stavieb:

Počet

-

Vydané ohlásenie o povolení stavby

8

-

Miestne zisťovania a obhliadky

8

Zmeny v užívania stavby:

Počet

-

Vydané rozhodnutia

1
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-

Miestne zisťovania a obhliadky

1

Kolaudačné rozhodnutia:

Počet

-

Vydané rozhodnutia

8

-

Rozpracované konania

1

-

Miestne obhliadky a zisťovania

9

-

Oznámenia o začatí kolaudačného konania

9

Dodatočné povolenie stavby a terénnych úprav :

Počet

-

Vydané rozhodnutia

6

-

Rozpracované konania, zastavené konania

1

-

Miestne zisťovania a obhliadky

7

Rozhodnutia o odstránení stavby:

Počet

-

Vydané rozhodnutia s vyznačením právoplatnosti

2

-

Rozpracované konania

2

-

Miestne zisťovania a obhliadky

4

Počet

Štátny stavebný dohľad:
-

Miestne zisťovania a obhliadky- zápisy

10

Počet

Stavebné priestupky:
-

Vydané rozhodnutia

7

-

Miestne zisťovania a obhliadky

7

-

Vyznačenie právoplatnosti

6
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Vyvlastňovacie konanie - zriadenie vecného bremena:
-

Vydané rozhodnutia

Rozhodnutia
pozemkov:

Počet
1

o výrube

stromov

mimo

lesných

Počet

-

Vydané rozhodnutia

1

-

Miestne zisťovania a obhliadky

1

Povolenie výnimky na zvláštne užívanie miestnych
komunikácií:

Počet

-

Vydané rozhodnutia

3

-

Miestne zisťovania a obhliadky

3

Vydanie súhlasu na prevádzku hazardných hier:
-

Vydané rozhodnutia

3

Počet

Osvedčenie o postavení nehnuteľnosti
-

Vydané osvedčenia

24

Počet

Povolenie stavby na cintoríne:
-

Vydané povolenia

Stanovisko
zámerom:
-

obce

16

k pripravovaným

Vydané stanoviská

investičným

Počet
9

Súčinnosť s exekútorskou činnosťou:
-

Počet

Vydané stanoviská

Počet
2
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A)

VÝBEROVÉ KONANIA
ZÁKAZKY KTORÉ NIE SÚ NADLIMITNÉ ANI PODLINITNÉ
(§ 9 ods. 9 zákona zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní)

ZA 1. ŠTVRŤROK 2015
P.
č.

Predmet zákazky
( názov)

1.

STAVEBNÝ DOZOR Prestavba, prístavba
a nadstavba materskej
školy na bytový dom
s 16 bytmi Vysoká nad
Kysucou
Od drotára
k astronautovi E.A.
Cernanovi –spoločné
sochárske sympózium

2.

Dátum
zverejnenia

Vybraný uchádzač

12.01.2015
až
29.01.2015

VRCH, s.r.o., Ing. Arch. Rudolf

09.02.2015

Regionálna rozvojová agentúra
Kysuce, Námestie slobody 30, 022
01 Čadca

až

Hodnota
zákazky
s DPH (€)

9.840,00

Tupý,
Ul. Republiky č.12
010 01 Žilina

1.440,00 €

„Konzultačné
a poradenské službyexterný personál odborná implementácia
projektu, poradenstvo,
koordinácia, spracovanie
záverečných
dokumentov“

16.02.2015

3.

Od drotára
k astronautovispoločné sochárske
sympózium
„ZARIADENIENÁKUP STANOV“

23.02.2015
až
12.03.2015

FD Party Events, s.r.o,
V Kapslovně 2770/7
130 00 Praha 3

3.303,30

4.

Od drotára
k astronautovispoločné sochárske
sympózium
„PUBLIKÁCIE
A PROPAGÁCIA“

23.02.2015
až
18.03.2015

Mária Ščuryová-MAGMA
Svrčinovec 198
023 12 Svrčinovec

5.155,20
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5.

Od drotára
k astronautovispoločné sochárske
sympózium
„STAVEBNÉ PRÁCE“

23.02.2015
až
01.04.2015

Ekodrevstav Radovan Frollo
Vysoká nad Kysucou 1322
023 55 Vysoká nad Kysucou

29.651,31

6.

Od drotára
k astronautovispoločné sochárske
sympózium
„PIESKOVCOVÉ
BLOKY“

24.02.2015
až
17.03.2015

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Slezká 2766
738 32 Frýdek -Místek

2.900,00

7.

Od drotára
k astronautovispoločné sochárske
sympózium
„STRAVOVANIE
OBČERSTVENIE“

24.02.2015
až
16.03.2015

REAL PLUS, s.r.o.
Penzión JAVORNÍK
Makov 226
023 56 Makov

2.600,00

8.

Od drotára
k astronautovispoločné sochárske
sympózium
„UBYTOVANIE“

24.02.2015
až
16.03.2015

REAL PLUS, s.r.o.
Penzión JAVORNÍK
Makov 226
023 56 Makov

1.620,00

9.

Od drotára
k astronautovispoločné sochárske
sympózium
„WEBOVÁ STRÁNKA
O E.A. CERNANOVI“

25.02.2015
až
11.03.2015

CB Media, s.r.o.
Zborov nad Bystricou 384
023 03 Zborov nad Bystricou

1.260,00

25.02.2015
až

Ekodrevstav Radovan Frollo,

10. Rekonštrukcia

priestorov TJ
Spartak Vysoká nad 16.03.2015
Kysucou

023 55 Vysoká nad Kysucou 1322

SO -01 Šatne domácich
a chodbové priestory
SO -02 Reprezentačná
miestnosť, šatne
rozhodcova chodbové
priestory
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4.267,00 €

ZA 2. ŠTVRŤROK 2015
P. č.

Predmet zákazky
( názov)

Dátum
zverejne
nia

1.

Vybudovanie
bezbariérového
prístupu do
zdravotného strediska.

25.02.2015
až
01.04.2015

Ekodrevstav Radovan Frollo,

Spoločne za bezpečnosť
obyvateľstva a ochrany
krajiny bez hraníc

25.03.2015
až

REAL PLUS, s.r.o, Penzión
Javorník,

10.04.2015

023 56 Makov 226

2.

Vybraný uchádzač

Hodnota
zákazky
s DPH (€)
5.100,36 €

023 55 Vysoká nad Kysucou 1322

3.200,00 €

„Organizácia
spoločného cvičenia
a prezentácie“

ZA 3. ŠTVRŤROK 2015
P. č.

1.

Predmet zákazky
( názov)
Pódium 10mx5m so
zastrešením

Dátum
zverejnenia
19.08.2015 až
31.08.2015

Vybraný uchádzač

EUROSTANY-Martin Barták,
Nesvačilka 14

Hodnota
zákazky
s DPH (€)
10.230,55 €

664 54 Těšany
2.

Drevený mobilný
predajný stánok
s roštovým pultom

14.09.2015 až
18.09.2015
elektr. trhovisko

MS TRADING, s.r.o,
Okružná 150/28
022 04 Čadca
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4.191,00 €

ZA 4. ŠTVRŤROK 2015 ( do 11.12.2015)
P. č.

1.

2.

Predmet zákazky
( názov)

Dátum
zverejnenia

Zníženie kriminality
a výtržníctva obce
Vysoká nad Kysucou
pomocou doplnenia
kamerového systému

03.09.2015 až
12.10.2015

Výmena okien a dverí
na budove Obecného
úradu v obci Vysoká
nad Kysucou

02.11.2015 až

Vybraný uchádzač

Hodnota
zákazky
s DPH (€)

ELEKO s.r.o, Pivovárska ul.7

10.060,08 €

010 01 Žilina

19.11.2015

Radovan Frollo - Ekodrevstav

3.327,00 €

Vysoká nad Kysucou 1322
023 55 Vysoká nad kysucou

B) VEREJNÁ SÚŤAŽ (výzvy uverejnené vo vestníku)

P. č.

Predmet zákazky názov

č. Vestníka (zverejnenia)

Vybraný
uchádzač

Hodnota
zákazky
s DPH (€)

BaK Pal, s.r.o.

1.

Podlimitná zákazka :
stavebné práce:
Výstavba multifunkčného
ihriska pre deti a mládež
v obci Vysoká nad
Kysucou

2.

Podlimitná zákazka :
stavebné práce:
Modernizácia verejného
osvetlenie v obci Vysoká
nad Kysucou

Súťaž bola vyhlásená vo
Vestníku verejného
obstarávania č. 203/2015 zo
dňa14.10.2015 pod č.20578WYP.

Súťaž bola vyhlásená vo
Vestníku verejného
obstarávania č. 148/2015 zo
dňa
29.07.2015 pod č.15642WYP.
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Vysoká nad
Kysucou č.
193

53.800,00 €

Vysoká nad
Kysucou

GAAD REAL,
s.r.o.,
Námestie
legionárov č. 5
080 01 Prešov

700.135,51 €

Projekty a žiadosti o nenávratný finančný
príspevok podané v r. 2015:
1) Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR
Trenčiansky samosprávny kraj
Názov mikroprojektu: Objavujme Javorníky

-

Cieľ projektu: Skvalitnenie súčasných a vytváranie nových podmienok
a možnosti cezhraničnej spolupráce medzi obcou Vysoká nad Kysucou
a mestom Karolínka.
Spoznanie a propagácia regiónov, spoločenské akcie, športové a kultúrne
podujatia, možnosti využitia a trávenie voľného času.
Náklady : celkové náklady projektu – 9.890,00 €.
požadované náklady z EÚ – 8.406,50 €..................................85%
spolufinancovanie zo št. rozpočtu – 989,00 €.......................10%
spolufinancovanie z rozpočtu obce – 494,50 €........................5%
Podanie projektu: 16.1.2015
Vyjadrenie :
dňa 12.05. 2015-projekt bol úspešný- s tým, že obci Vysoká nad Kysucou bude
poskytnutý finančný príspevok najviac vo výške 5.984,00 €. Obec však na
základe spoločnej dohody s cezhraničným partnerom- mesto Karolínka
neprijala
podmienky
poskytovateľa
NFP
a nepodpísala
zmluvu
s poskytovateľom dotácie.

2) Poskytovateľ dotácie : Štátny fond rozvoja bývania
(cestou Okresného úradu, odboru výstavby, Žilina)
Názov projektu: Prestavba, prístavba a nadstavba materskej školy na
bytový dom s 16 bytmi, Vysoká nad Kysucou
Investičný zámer – prestavba, prístavba a nadstavba bývalej materskej školy
na nájomný dom s 16 bytmi, súčasťou je aj technická vybavenosť.
1.NP - pozostáva z 2 jednoizbových, 1 dvojizbového a 1 trojizbového bytu
2. NP – pozostáva z 2 dvojizbových a 4 jednoizbových bytov
3. NP – pozostáva z 2 dvojizbových a 4 jednoizbových bytov
Dodávateľ stavebných prác a projektovej dokumentácie v zmysle verejného
obstarávania je spoločnosť McJeder, s.r.o , Panónska cesta 34, 851 04
Bratislava.
Vysúťažená cena diela je vo výške :
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Bytový dom- Prestavba:..........................................................................70 363,00€
Bytový dom- Prístavba a nadstavba:..................................................578 100,50€
PD Bytového domu- Prestavba:...............................................................1 250,00€
PD Bytového domu-Prístavba a nadstavba: .......................................30 700,00€
PD – Technická vybavenosť:.................................................................. 4 550,00€
Vodovod: .................................................................................................22 776,67€
Kanalizácia:............................................................................................... 5 164,72€
Miestna komunikácia:............................................................................ 21 498,61€
Cena diela spolu: ...................................................................................734 403,50 €
Financovanie:
• Nájomné byty
Ø Úver z ŠFRB:60%.......................................................... 60% t.j....408.240,00 €
Ø Dotácia z MDVRR SR :.................................................40% t.j....272.160,00 €
Ø Vlastné zdroje:....................................................................................... 13,50 €
Nájomné byty spolu.....................................................................680.413,50 €
• Technická vybavenosť
- SO 04 Miestna komunikácia, rozpočtové náklady 21.498,61 €
Ø Dotácia MDVRR SR na SO 04 Miestna komunikácia ...............10.470,00 €
Ø Vlastné zdroje :
-

SO 02 Vodovod..........................................................................22.776,67 €

-

SO 03 Kanalizácia........................................................................5.164,72 €

-

SO 04 Miestna komunikácia (odpočítaná dotácia)...............11.028,61 €

-

PD technickej vybavenosti.........................................................4.550,00 €

Vlastné zdroje spolu pre technickú vybavenosť.........................43.520,00 €
Vlastné zdroje celkom (nájomné byty + TV)...............................43.533,50 €
Stavba sa v súčasnosti realizuje.
3) Poskytovateľ NFP : Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácií PONTIS
Názov projektu: Vybudovanie bezbarierového prístupu do zdravotného
strediska
Cieľ projektu: zlepšenie vstupu do budovy ZS pre klientov so zníženou
schopnosťou pohybu a výmena vstupných hliníkových dverí .
Náklady :
celkové náklady projektu ......................................................................... 5.120,00 €
požadovaná dotácia....................................................................................3.000,00 €
spolufinancovanie z rozpočtu obce ..........................................................2.120,00 €
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Podanie projektu: 18.02.2015
Vyjadrenie :
Projekt bol úspešný ..................................pridelená dotácia vo výške 3.000,00 €
Projekt je ukončený.

4) Poskytovateľ NFP : Ministerstvo školstva, vedy. Výskumu a športu SR
(cestou Okresného úradu, odboru výstavby, Žilina)
Názov projektu: ZŠ s MŠ E.A. Cernana, Vysoká nad Kysucou, elokované
pracovisko Vyšný Kelčov – Rekonštrukcia priestorov telocvične pre potreby
materskej školy
Cieľ projektu: rozšírenie priestorov pre potreby MŠ
Náklady :
celkové náklady projektu ......................................................................... 93.207,88 €
požadovaná dotácia....................................................................................88 546,88 €
spolufinancovanie z rozpočtu obce .......................................................... 4.661,00 €
Podanie projektu: 25.02.2015
Vyjadrenie : projekt nebol úspešný

5) Poskytovateľ NFP : Ministerstvo školstva, vedy. Výskumu a športu SR
(cestou Okresného úradu, odboru výstavby, Žilina)
Názov projektu: ZŠ s MŠ E.A. Cernana, Vysoká nad KysucouRekonštrukcia hygienických zariadení a WC – dievčatá I.NP
Cieľ projektu:
Odstránenie havarijného stavu, rekonštrukcia WC pre dievčatá na I.NP
Náklady:
celkové náklady projektu ......................................................................... 18.000,00 €
požadovaná dotácia....................................................................................17.000,00 €
spolufinancovanie z rozpočtu obce .......................................................... 1.000,00 €
Vyjadrenie : list zo dňa 22.07.2015 - projekt bol úspešný- obec získala dotáciu
17.000,00 €.
Projekt je ukončený.

6) Poskytovateľ NFP : Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácií PONTIS
Názov projektu: Zbojnícka hudba Kyčera
Cieľ projektu: zakúpenie krojov a hudobných nástrojov
Náklady:
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Celkový rozpočet.......................................................................................... 4.250,00 €
Požadovaná dotácia : ..................................................................................3.000,00 €
Vlastné zdroje: .............................................................................................1.250,00 €
Podanie projektu: 12.03.2015
Vyjadrenie : Oznámenie zo dňa 01.04.2015 – projekt nebol úspešný

7) Poskytovateľ NFP : Ministerstvo financií SR
Činnosť: dotácie na individuálne potreby obce na rok 2015
Názov projektu: Výmena okien a dverí na budove obecného úradu
a kultúrneho domu
Cieľ projektu: zlepšenie energetickej náročnosti
Náklady:
Celkový rozpočet...................................................................................... 14.950,00 €
Požadovaná dotácia : ................................................................................13.455,00 €
Vlastné zdroje: .............................................................................................1.495,00 €
Podanie projektu: 26.03.2015
Vyjadrenie: list zo dňa 13.07.2015 - projekt bol úspešný čiastočne- obec
získala dotáciu 3.000,00 € s podmienkou spolufinancovania min. 10% t.j.
300,00 €.
Stav projektu- vybraný dodávateľ a projekt bude ukončený do 31.12.2015

8) Poskytovateľ NFP : Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácií PONTIS
Názov projektu: Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom „Vysoká“
Cieľ projektu: zorganizovanie VII. Ročníka medzinárodného futbalového
turnaja obcí s názvom Vysoká (obce zo SR, ČR a PR)
Náklady:
Celkový rozpočet........................................................................................ 3.845,00 €
Požadovaná dotácia : ..................................................................................3.000,00 €
Vlastné zdroje: .................................................................................................845,00 €
Podanie projektu: 31.03.2015
Vyjadrenie : projekt nebol úspešný

9) Poskytovateľ NFP : Úrad vlády SR
Názov projektu: Výstavba multifunkčného ihriska pre detí a mládež v obci
Vysoká nad Kysucou
Cieľ projektu: výstavba ihriska s umelou trávou v priestoroch pri ZŠ s MŠ
E.A. Cernana v Ústredí.
Náklady:
Celkový rozpočet........................................................................................ 53.800,00 €
Požadovaná dotácia : ................................................................................ 40.000,00 €
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Vlastné zdroje: ............................................................................................13.800,00 €
Podanie projektu: 15.05.2015
Vyjadrenie : rozhodnutím predsedu vlády SR - projekt bol vyhodnotený ako
úspešný- obec získala dotáciu 40.000,00 €.
Stav projektu- vybraný dodávateľ stavebných prác a s ich realizáciou sa začne
po podpise zmluvy medi obcou a Úradom vlády SR

10) Poskytovateľ NFP : Education, Audiovisual and Culture Executíve
Program: Town Twinning
Názov projektu: Európa pre občana
Cieľ projektu: Zakúpenie predajných stánkov a pódia na kultúrne vystúpenia
Náklady:
Celkový rozpočet........................................................................................ 16.500,00 €
Požadovaná dotácia : ................................................................................ 14.421,55 €
Vlastné zdroje: ..............................................................................................2.078,45 €
Podanie projektu: 19.07.2015
Vyjadrenie : projekt bol vyhodnotený ako úspešný
Projekt je ukončený – predajné stánky a pódium pre kultúrne vystúpenia sú
dodané.

11) Poskytovateľ NFP : Ministerstvo hospodárstva SR
Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vysoká nad
Kysucou
Cieľ projektu:
Zakúpenie krojov a hudobných nástrojov
Náklady:
Celkový rozpočet...................................................................................... 734.229,30 €
Požadovaná dotácia : ...............................................................................659.517,82 €
Vlastné zdroje: ............................................................................................36.711,48 €
Podanie projektu: 03.09.2015
Vyjadrenie : oznámenie zo dňa 02.11.2015 - projekt nebol úspešný

12) Poskytovateľ NFP : Enviromentálny fond Bratislava
Činnosť: Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti existujúcich
verejných budov v rátane zatepľovania
Názov projektu: Zateplenie viacúčelovej obecnej budovy so
sídlom obecného úradu
Cieľ projektu:
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Zlepšenie energetickej náročnosti
Náklady:
Celkový rozpočet...................................................................................... 160.050,53 €
Požadovaná dotácia : ...............................................................................152.048,00 €
Vlastné zdroje: ..............................................................................................8.002,52 €
Podanie projektu: 09.10.2015
Vyjadrenie : projekt nebol doteraz vyhodnotený
13) Poskytovateľ NFP : Nádácia pre detí Slovenska
Program: Športujem rád a bezpečne 2015
Názov projektu: Bavme sa cvičením
Cieľ projektu: Trávenie voľného času detí a mládeže aktívnym športovaním
Náklady:
Celkový rozpočet...........................................................................................4.580,00 €
Požadovaná dotácia : .................................................................................. 3.000,00 €
Vlastné zdroje: ..............................................................................................1.580,00 €
Podanie projektu: 08.10.2015
Vyjadrenie : oznámenie zo dňa 25.11.2015 – projekt nebol úspešný

14) Poskytovateľ NFP : Enviromentálny fond Bratislava
Činnosť: Podpora projektov zameraná na zlepšenie kvality ovzdušia
Názov projektu: Špeciálne zametacie vozidlo
Cieľ projektu: zlepšenie kvality ovzdušia
Náklady:
Celkový rozpočet.......................................................................................110.850,00 €
Požadovaná dotácia : .............................................................................. 105.307,00 €
Vlastné zdroje: ..............................................................................................5.543,00 €
Podanie projektu: 29.10.2015
Vyjadrenie : : projekt nebol doteraz vyhodnotený.
15) Poskytovateľ NFP : Enviromentálny fond Bratislava
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Názov projektu: Nákup zariadení na rozšírenie separovaného zberu
Cieľ projektu: zlepšenie a rozšírenie separovaného zberu
Náklady:
Celkový rozpočet........................................................................................ 38.380,00 €
Požadovaná dotácia : ................................................................................ 36.461,00 €
Vlastné zdroje: ..............................................................................................1.919,00 €
Podanie projektu: 29.10.2015
Vyjadrenie : projekt nebol doteraz vyhodnotený
16) Poskytovateľ NFP : Program obnovy dediny
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Oblasť podpory: Zelená dedina
Názov projektu: Revitalizácia priestranstva miestnej časti obce Vysoká nad
Kysucou 2015
Cieľ projektu:
Osadenie drobnej architektúry a vytvorenie zelene pre oddychovú zónu
Náklady:
Celkový rozpočet.......................................................................................... 2.475,00 €
Požadovaná dotácia : .................................................................................. 2.351,25 €
Vlastné zdroje: .................................................................................................123,75 €
Podanie projektu: 23.10.2015
Vyjadrenie : projekt nebol doteraz vyhodnotený

Investičné akcie - realizované dodávateľskými organizáciami
ku dňu 11.12.015
1. Od drotára k astronautovi E.A. Cernanovi- spoločné sochárske sympózium –
STAVEBNÉ PRÁCE
Rozpočet:

SO 01 Súbor prvkov drobnej architektúry...............................................14.537,32 €
SO 02 Chodníky –novovybudované ........................................................13.671,26 €
SO 03 Osvetlenie- novovybudované..........................................................2.153,45 €
Spolu.............................................................................................................30.362,03 €
Na základe výsledku výberového konania bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia
ponuka od spoločnosti Ekodrevstav Radovan Frollo, Vysoká nad Kysucou 1322,
ktorá ponúkla najnižšiu cenu za stavebné práce – 29.651,31 €.
Stavebná spoločnosť zahájila stavebné práce mesiaci apríl 2015 a ukončila ich dňa
máj 2015 .

2. Rekonštrukcia priestorov TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
Rozpočet: 5.165,46 € z toho:

SO - 01 Šatne domácich a chodbové priestory ..........................................1284,20 €
SO - 02 Reprezentačná miestnosť, šatne rozhodcov a chodbové
priestory..........................................................................................................3.881,26 €
Na základe výsledku výberového konania bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia
ponuka od spoločnosti Ekodrevstav Radovan Frollo, Vysoká nad Kysucou 1322,
ktorá ponúkla najnižšiu cenu za stavebné práce – 4.267,00 €.
Z toho:
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SO-01- Šatne domácich a chodbové priestory.......................................................3200,00 €
SO-02 Reprezentačná miestnosť, šatne rozhodcov a chodbové priestory..........1067,00 €
Stavebná spoločnosť

stavebný objekt SO-01- Šatne domácich a chodbové

priestory - zahájila 01.04.2015 a ukončila 25.4.2015 . Stavebný objekt SO - 02
Reprezentačná miestnosť, šatne rozhodcov a chodbové priestory - zahájila
01.06.2015 a ukončila 20.06.2015.
3. Vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy zdravotného strediska
-

Rozpočet:

prostý betón........................................................................................................700,00 €
železná armatúra ...............................................................................................270,00 €
podkladový a posypový materiál (štrk)...............................................................300,00 €
zábradlie...........................................................................................................1.750,00 €
betónové tvárnice................................................................................................100,00 €
betónová dlažba hr. 6cm.................................................................................... 200,00 €
plastové dvere vhodné pre imobilných pacientov............................................1.700,00 €
Spolu................................................................................................................5.120,00 €
Na základe výsledku výberového konania bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia
ponuka od spoločnosti Ekodrevstav Radovan Frollo, Vysoká nad Kysucou 1322,
ktorá ponúkla najnižšiu cenu za stavebné práce – 5.100,36 €.
Stavebná spoločnosť

25.06.2015.

zahájila stavebné práce dňa 15.05.2015 a ukončila

4. Rekonštrukcia hygienických zariadení a WC ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad
Kysucou - dievčatá I. nadzemné podlažie

Na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej
situácie ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou – rekonštrukcia hygienických
zariadení a WC , Okresný úrad Žilina, odbor školstva, oznámil listom zo dňa
22.07.2015, obci Vysoká nad Kysucou, že jej žiadosť bola akceptovaná - obci bola
Ministerstvom školstva SR pridelená dotácia vo výške 17.000,00 €.
Na základe výsledku výberového konania
bola vybraná
stavebných prác spoločnosť B&B spol. s.r.o. Korňa.

na uskutočnenie

Stavebná spoločnosť B&B spol. s.r.o., Korňa zahájila stavebné práce počas letných
školských prázdnin – 8/2015, ktoré aj v tomto mesiaci ukončila.

5. Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou
kamerového systému
Doplnenie jestvujúceho kamerového systému o 7 ks stacionárnych kamier:
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(3 ks sú umiestnené v Ústredí obce, 2 ks na Dolnom Kelčove a 2ks kamier sú
umiestnené v Hornom Kelčove.)
- Na základe výsledkov prieskumu trhu bol vybraný dodávateľ prácspoločnosť Eleko s.r.o., Pivovárska 7, 010 01 Žilina. Cena prác na základe
výberového konania predstavovala čiastku 10.060,08 €.
Stav:
- Spoločnosť Eleko s.r.o., Pivovárska 7, 010 01 Žilina, začala s montážnymi
prácami v mesiaci november 2015 a v tento mesiac aj práce ukončila.
Súčasťou predmetu zákazky bolo aj zaškolenie pracovníkov na prácu
s kamerovým systémom.
6. Oprava miestnych komunikácií
Práce menšieho investičného charakteru – vyspravenie najväčších dier na MK
v Hornom Kelčove (cesta oproti bývalej spoločnosti Drevocorp) a cesta v miest. časti
„Široký most“ ( pri Rd p. Borákovej), v celkovej hodnote cca 850,00 € zrealizovala
v mesiaci november 2015 spoločnosť Ing. Pavol Šutý- Ekostav, 023 01 Oščadnica 19.

7. Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu v obci Vysoká nad Kysucou
Na základe žiadosti o poskytnutie finančných podanej dňa 26.03.2015,
Minister financií SR oznámil listom zo dňa 13.07.2015 obci Vysoká nad
Kysucou, že jej žiadosť bola akceptovaná - obci bola Ministerstvom financií
SR pridelená dotácia vo výške 3.000,00 € s podmienkou spolufinancovania min.
10% t.j. 300,00 €.
Na základe výsledku výberového konania bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia
ponuka od spoločnosti Ekodrevstav Radovan Frollo, Vysoká nad Kysucou 1322,
ktorá ponúkla najnižšiu cenu za stavebné práce – 3.327,00 €.
Stavebná spoločnosť zahájila stavebné práce dňa 15.05.2015 a budú ukončené

do konca roka 2015.

Vo Vysokej nad Kysucou dňa 11.12.2015
Vypracoval: Ing. Ladislav Kubačák
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