
Mestská časť Košice -  Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15, 040 13 Košice

Ing. Štefan Béreš
poslanec Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce

Váš list značky

Vec:
Odpovede na 
zastupiteľstva 
zastupiteľstva

Vážený pán poslanec,

Dňa 17.6.2020 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 2 interpelácie v bode 
„Interpelácie“, ktoré ste aj doručili písomne. Vaše interpelácie ste predložili v znení:

v

1. Žiadam o znovu zapojenie svetelnej signalizácie pri METRE.

2. Rekonštrukcia 4 schodísk, bolo výberové konanie, ako bola vybraná firma?

Ako interpelovaný je starosta povinný v súlade s čl. 15 ods. 5 Rokovacieho poriadku 
„odpovedať na interpeláciu písomne do 30 dní po rokovaní miestneho zastupiteľstva. “

Odpovede na interpelácie: 

K interpelácii 1.

Napriek tomu, že interpelácia nespĺňa podmienky čl. 15 Rokovacieho poriadku „
„Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na výkon samosprávy mestskej 
časti, uplatňovanie a vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a uznesení 
miestneho zastupiteľstva. Poslanec môže interpelovať starostu a členov miestnej rady vo veciach 
týkajúcich sa výkonu ich práce. Interpelácie sa podávajú písomne starostovi mestskej časti. 
odpovedáme na Vašu žiadosť nasledovne:

tel: +421 / 55 / 636 25 82 e-mail: mutah@tahanovce.sk Bankové spojenie
+421 /5 5 /6 3 6  25 83 http://www.tahanovee.sk/mutah 13925-512/0200
+421 / 55 / 636 04 30 VÚB.a.s. Košice - centrum

fax: +421 /55 /636 25 85 IČO 00691071

zo dňa N aša značka Vybavuje /  linka Košice

JUDr. Zem ková Beáta 22.6.2020
prednostka

interpelácie prednesené v súlade čl. 15 Rokovacieho poriadku Miestneho 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na XIV. zasadnutí miestneho

mailto:mutah@tahanovce.sk
http://www.tahanovee.sk/mutah


Vlastníkom svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Americká trieda a odbočka k Metru je 
obchodná spoločnosť METRO Cash&Carry SR, s.r.o.. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 
požiadala vlastníka svetelnej signalizácie o riešenie jej znovu zapojenia, resp. zmien v nastavení 
svetelnej signalizácie za účelom zlepšenia aktuálnej dopravnej situácie na tejto križovatke, k čomu 
už došlo.

K interpelácii 2.

Aj keď z interpelácie nie je zrejmé o aké schodiská sa má jednať a za aké obdobie, 
predpokládáme, že máte na mysli zákazku „Havarijná oprava vybraných schodísk“ , ktorá bola 
zadaná zhotoviteľovi na základe predloženej cenovej ponuky priamo. Záznam z určenia PHZ 
a výberu dodávateľa prikladáme v prílohe.

S pozdravom M E S T S K Á  Č A S Ť  
Košice - Sídlisko Ťahanovce 

- 1-
Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

starosta

Príloha: Záznam z určenia PHZ a výberu dodávateľa
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Mestská časť Košice -  Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15, 040 13, Košice

Č j.: 568/2020 — Košice, 21.5.2020

Záznam z určenia PHZ a výberu dodávateľa

Názov zákazky:
Havarijná oprava vybraných schodísk 

Opis predmetu zákazky:
Oprava terénnych schodísk v havarijnom stave na nasledujúcich lokalitách a rozsahu:

1. Americká trieda medzi miestnym úradom mestskej časti a zdravotným strediskom - vybúranie 
poškodených travertínových stupňov do sute (cca 3m) a pre ďalšie použitie (cca 15,5 m), 
opieskovanie celého schodiska, dodávka a montáž nových travertínových stupňov a vyspra- 
venie škár (cca 51,6 m),

1 Havanská ulica 5, Z schodisko - vybúranie poškodených travertínových stupňov do sute, 
dodávka a montáž nových travertínových stupňov (cca 4m), oprava ostatných poškodených 
stupňov (cca 5,5 m),

2. Varšavská ulica 19 , pred bytovým domom - vybúranie celého schodiska vrátane časti 
chodníka, zrealizovanie nového železobetónového schodiska s rampou a pokládka betónovej 
dlažby, oprava oporného múra a oceľového zábradlia,

3. Európska triede pod Skate parkom pri zastávke MHD Bruselská - vybúranie celého schodiska 
vrátane časti chodníka nad a pod schodiskom, realizácia nového železobetónového schodiska 
a pokládka novej betónovej dlažby vrátane časti chodníkov.

Na základe referencií na zhotoviteľa opravy schodísk pri ZŠ Belehradská v mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce v r. 2018 bol telefonicky kontaktovaný zhotoviteľ spoločnosť RENE izolácie 
KE, s.r.o., Pekinská 14, Košice.
Po obhliadke zhotoviteľ doručil verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

Nakoľko hodnota cenovej ponuky bola nižšia ako 5000 € bez DPH, verejný obstarávateľ 
skonštatoval, že v súlade s § 1 ods. 14 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa na predmetnú 
zákazku tento zákon nevzťahuje a s cieľom hospodárne vynaložiť náklady zadal zákazku priamo,

Verejný obstarávateľ si u vybraného dodávateľa overil splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a í) zákona o verejnom obstarávaní na portáli w w w .oversi.gov.sk a v Registri osôb so 
zákazom v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

Vybraný dodávateľ: RENE izolácie KE, s.r.o., Pekinská 14, Košice, IČO: 44514204 

Obstarávacia cena: 4998,20 bez DPH 

Spôsob vzniku záväzku: Objednávka

Vyhlasujeme, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňame zákonné podmienky nestrannosti 
a dôvernosti.

Záznam zhotovila: Ing. Andrea Levická 

Schválil: Mgr. Ing. Miloš Ihnát

http://www.oversi.gov.sk


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
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Podpis poslanca podávajúceho interpeláciu:


