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Vec 

 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza -  stanovisko k žiadosti o 
vysvetlenie súťažných podkladov 

 

 

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej 

zákazky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“ zverejnenej vo 

Vestníku VO č. 60/2018 dňa 26.3.2018 pod číslom 4133-WYP.  

 

K žiadosti uvádzame nasledovné: 

 

Otázka č. 1 

Podľa TS a súťažných pokynov sa má všetok vybúraný materiál (búrania vozovky a zrovnanie 

povrchov) odviesť na recyklačnú skládku, kde sa riadne uloží pre ďalšie spracovanie. 

Projekt predpokladá s odvozom prebytočného materiálu na skládku Handlová – Hater vzdialenú 21 

km od najvzdialenejšieho miesta stavby.  

Výkazy výmer jednotlivých objektov obsahujú položky: 

Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad ...tony 

Poplatok za uloženie vykopanej zeminy ...m3 

 

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie lokalít a spôsobu uloženia jednotlivých materiálov: 

1, Stavebná suť z demol.vozoviek "O"-ost.odpad   .... cca 23 722 ton sa bude recyklovať bez 

poplatku za uloženie na skládku? Prípadne za aký poplatok? 

2, Do akej vzdialenosti by sa mala stavebná suť dopravovať? 

3, Uloženie vykopanej zeminy cca 380 m3 máme uvažovať s uložením na skládku Handlová – 

Hater? 
  

Odpoveď: 

Všetky odpady musia byť zhodnotené alebo zneškodnené na zariadeniach vybavených príslušnými 

súhlasmi, v zmysle platnej legislatívy.  
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1. Materiál z búracích prác (materiál z frézovania, búrania vozovky a zo zrovnania povrchov) 

požadujeme oceniť podľa výkazu výmer. 

2. Vzdialenosť pre skládku odpadov: Hater Handlová -  uvažovaná vzdialenosť 21 km od 

najvzdialenejšieho miesta stavby. Poplatok stanoví prevádzkovateľ skládky. 

3. Zemina z výkopových prác – uvažovať s uložením na skládku Hater Handlová. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                           primátorka mesta 
 

 

 


