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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 
 

Názov zákazky : BOZP, PO, PZS 

Číslo zákazky :  10/2017/Ka 
 

 

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa 

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758 
 

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 

Kontaktná osoba pre VO : 
Mária Kardošová 

Telefón : 058/7773 256; mobil : 0918 792 949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Mgr. Mária Fábiánová, Ján Lázár,  
Mgr. Martin Mikolaj 

Telefón : 058/7773 321; 287 ;247 
e-mail: maria.fabianova@roznava.sk;  
jan.lazar@roznava.sk; martin.mikolaj@roznava.sk        

 
II.  Opis  

II.1.  Miesto plnenia predmetnej zákazky: 
1.1  Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava a ostatné budovy a zariadenia vo vlastníctve mesta 

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
2.1 Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb  zamerané na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci v rozsahu, za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi a činnosti zamerané na zabezpečovanie ochrany 
pred požiarmi v rozsahu, za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. Spracovanie 
a aktualizácia dokumentácie BOZP a OPP v zmysle zákona. 

2.2 Predmetom  zadávania  zákazky  je  aj  zabezpečenie   pracovnej   zdravotnej služby  (1. a 2. 
kategória) v súlade so zákonom č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Spracovanie a aktualizácia dokumentácie PZS zmysle zákona. 
Pracovnú zdravotnú službu môže realizovať iba organizácia, ktorá je oprávnená vykonávať takúto 
činnosť . 

Podmienka: 
doklad o ohlásení činnosti z Úradu verejného zdravotníctva, Bratislava.   

2.3.  Rozsah činnosti : 

mailto:verejneobstaravanie@roznava.sk
mailto:maria.fabianova@roznava.sk;%20%20jan.lazar@roznava.sk
mailto:maria.fabianova@roznava.sk;%20%20jan.lazar@roznava.sk
mailto:martin.mikolaj@roznava.sk


Mesto Rožňava  Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 
Výzva na predkladanie ponúk 

2 

2.3.1  Technik požiarnej ochrany 
Objekty :  

 MsÚ , Radnica , materské školy, mestské  bytové domy a ostatné objekty vo  vlastníctve    
               mesta Zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
Podmienky: 

 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon technika PO 

2.3.2  Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Objekty : 

 MsÚ , Radnica, materské školy a ostatné objekty vo vlastníctve mesta  Zákon č. 124/2006 Z. z 
v znení   neskorších predpisov,   

Podmienky : 

 osvedčenie o odbornej spôsobilosti – technik BOZP 

 oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 

 oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby  

2.3.3  Preventivár obce   
Zákon č. 314/2001 Z. z -  § 9  – odst. 5   

 organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci 

 školenie kontrolných skupín 

 vypracovanie  dokumentácie ochrany  pred požiarmi  obce  okrem  dokumentácie mestskej 
hasičskej   jednotky 

 vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci 

Preventívne protipožiarne  kontroly sa budú vykonávať  podľa Zákona č. 314/2001 Z. z.-  § 24 – odst. 1 
a/  v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny   požiarny 
dozor okresné riaditeľstvo HaZZ  Rožňava  (cca 600 podnikateľských subjektov) 

b/ v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo        
vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb    v  meste Rožňava. 

Podmienky: 

 osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon technika PO alebo  

 osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivára obce 

2.3.4  Vykonávanie školenia  požiarnej ochrany a BOZP 

 zamestnancov mesta Rožňava novoprijatých zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich 
aktivačné práce z projektov zamestnanosti 

 uchádzačov o zamestnania na základe dohody s Úradom práce soc. vecí a rodiny v Rožňave 
podľa  § 10 ods. 3, ods. 9 na základe zákona č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a platných 
zmenách." 

2.3.5  Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 
Objekty : 

 MsÚ , Radnica, materské školy a ostatné objekty vo vlastníctve mesta  - Vyhl. č. 719/2002 Z
  

 Oprávnenie na kontrolu a opravu HP podľa § 11 ods. 1 zákona 314/2001 Z. z.  
               Výrobcovia :   Kodreta, Neuruppin, Ivex, Červinka, Kovoslužba,  Sacep  

 Oprávnenie na odborné prehliadky  a skúšky podľa zákona č. 124/2006 Z. z.  
                Tlakové zariadenia skupina A d) a skupina B d) 

2.3.6  Kontrola hydrantov  
Objekty : 

 MsÚ, Radnica, materské školy, mestské bytové domy a budovy vo vlastníctve  mesta Rožňava,     
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  Vyhl. č.  699/2004 Z. z.  

2.3.7 Všetky požadované práce a služby v predmetnej zákazke sa  požadujú zabezpečovať priamo 
dodávateľom ( bez subdodávateľov).        

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  
3.1 Verejný obstarávateľ záujemcom doporučuje obhliadku miesta poskytnutia služieb na predmetnú 
zákazku.  

3.2 Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. 

3.3  Záujemca si môže telefonicky, , resp. e-mailom  dohodnúť obhliadku miesta poskytnutia služieb na 
predmetnú zákazku u  kontaktných  osôb uvedených v časti“ I.  Názov, adresa a kontaktné miesto 
verejného obstarávateľa“  

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:  do 14 dní od čiastkovej objednávky 

II.5. Možnosť rozdelenia 
zákazky :  

Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE 

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE 

II.6.  Predloženie variantných 
riešení : 

Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, takéto  
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia ponúk 

II.7.  Jazyk ponuky :  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

II.8.  Mena : EUR 
 

II.9.  Spôsob určenia ceny : 
9.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.  

9.2 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to 
v cenovej ponuke. 

9.3 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním 
predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie 
predmetu zákazky. Cena sa stanovuje na obdobie 24 mesiacov. 

9.4  Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, 
ktoré  nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej 
stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.  

 

III.  Administratívne informácie 

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :  Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú 
uvedené v tejto výzve. 

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
2.1  Dátum : najneskôr do 07.03.2017 
2.2  Čas :       najneskôr do 09:00 hod. 

III.3.  Predloženie ponuky: 
3.1  Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na 

adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia 

ponuky verejnému obstarávateľovi. Obal musí byť označený menom a  adresou verejného 

obstarávateľa,  menom  a  adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a  heslom „ BOZP,PO,PZS“. 
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3.2  Súčasťou ponuky musí byť ponukový list s  uvedením ceny za  zákazku, doklady a dokumenty podľa 
bodu IV. 

3.4  Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov,  aby  svoje  cenové ponuky  predkladali na tlačive, 

ktorá  je  pripojená  k  Výzve  na  predmetnú  zákazku. (Príloha č. 1 a č. 2) 

Ponuky  predložené  na  iných  tlačivách  nebudú  akceptované,  a budú  zo  súťaže  vylúčené!! 

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:   do 30.04.2017 
 

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:      19 980,00 

 

IV.  Podmienky účasti  - obsah ponuky   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :  
1.1 Na splnenie  podmienok  účasti  musí  uchádzač predložiť  kópiu   dokladu  o  oprávnení poskytovať 
službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená. 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :  Neuplatňuje sa. 

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :    

 osvedčenie bezpečnostného  technika (BT), alebo  autorizovaného bezpečnostného  technika 
(ABT) v súlade s § 21 a § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečujúci výkon jednotlivých činností 
bezpečnostnotechnických služieb, 

 oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, 

 oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, 

 osvedčenie technika požiarnej ochrany (TPO), v súlade s § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o OPP 
v znení neskorších predpisov, zabezpečujúci výkon jednotlivých činností v oblasti ochrany pred 
požiarmi, 

 oprávnenie preventivára obce, 

 oprávnenie na kontrolu a opravu hasiacich prístrojov na uvedené typy HP,  

 oprávnenie na tlakové skúšky  na nádoby HP,  

 oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby v súlade s platnými právnymi 
predpismi ,   
Uchádzač predkladá fotokópie všetkých  dokladov. 

IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
Uchádzač predloží: 
 4.1.  Čestné  vyhlásenie, že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu 
zastavené  konkurzné  konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok 
majetku, 

4.2.  Prehlásenie    uchádzača ,  že   nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským 
organizáciám  (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, 
nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným 
prehlásením,  

4.3.    4.3. Čestné prehlásenie uchádzača, že  naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že  
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.                                                                                                                                                                                                                                                        
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V. Obchodné podmienky 

V. 1. Obchodné podmienky:  
1.1  Poskytnuté služby na jednotlivých zariadeniach a v objektoch vo vlastníctve mesta a v objektoch 
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, budú konzultované  verejným obstarávateľom,  

1.2  Vykonávanie školenia požiarnej ochrany a BOZP pracovníkov vykonávajúcich  aktivačné práce a 
projektov zamestnanosti, zamestnancov Mesta Rožňava  budú   uskutočnené v  zmysle   platných   
právnych   predpisov  a   požiadaviek    verejného obstarávateľa, 

1.3  Faktúra za poskytnuté služby bude vystavená mesačne, na ktorom  oprávnený zástupca odberateľa  
podpisom potvrdí prevzatie , prílohou faktúry musí byť dodací list s rozpisom služieb uskutočnených v 
danom mesiaci potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.  

V.2 .  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
2.1 Predmet zákazky bude financovaný   z   rozpočtu   verejného    obstarávateľa  pričom preddavky 
nebudú poskytnuté.  

2.2 Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.  

2.3 Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie  zákazky v zmysle zmluvy. 

2.4  Faktúru zasielať na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava. 

 

VI.  Vyhodnotenie ponúk  

VI.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena 
 

VI.2.  Spôsob hodnotenia :  
2.1 Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH a  ostatné  
požiadavky na predmet zákazky. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa 
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti 
uvedené vo výzve.  

2.2 Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať 
celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná.  

2.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v  prípade jej 
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude  prekračovať výšku finančných 
prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.  

2.4  Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky nie je možné v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8) písm. b) zákona č.343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní. podať námietky.  

VI.3. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  
3.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia ponúk.  

3.2 Úspešnému uchádzačovi oznámi, že  prijíma jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu, ostatným 
pošle oznámenie, že  neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.  

3.3 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom. 
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VII.  Spôsob vzniku záväzku  

VII.1.  Zmluva o poskytovaní služieb : 
1.1  Platnosť zmluvy:  24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy resp. do vyčerpania zmluvného limitu 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

VIII. Doplňujúce informácie 

VIII. 1 Ďalšie informácie : 
1.1  Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    písomne  
t. j. e-mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu   
verejneobstaravanie@roznava.sk .   

1.2  Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  
a  uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti  o  vysvetlenie, informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).   

1.3   Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie o  doručení 
každej   e-mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o doručení,  bude  
považované  za  preukázanie  doručenia.    
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

MESTO ROŽŇAVA 

IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 

Cenová ponuka uchádzača 
/Návratka/ 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Názov zákazky : BOZP, PO, PZS  

Číslo zákazky :  10/2017/Ka 

 
I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno : 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN : 

IČO: DIČ : IČ DPH : 

Štatutárny zástupca :  Tel.:  

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

E-mail : 

 

II. Cenová ponuka uchádzača  

P.č. 
Kritérium 

 
Cena v € 
bez DPH 

Cena v € 
vrátane DPH 

1. Technik požiarnej ochrany   

2. Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   

3. Preventivár obce   

4. Pracovná zdravotná služba   

Cena celkom na dobu 24 mesiacov :   

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace  
s predmetom zákazky. 

Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky. 

 

 

V ………………………. dňa .........................        

 ............................…………………………...……………      

                                                                                                         štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka 
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky 

 

 

Cenová ponuka uchádzača 
 

/Návratka/ 
 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Názov zákazky : BOZP, PO, PZS  

Číslo zákazky :  10/2017/Ka 

 

II. Cenová ponuka uchádzača  

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace  
s predmetom zákazky. 

Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky. 

 

 

 

 

 

 

V ………………………. dňa .........................       

  

 

 ............................…………………………...……………      

                                                                                                         štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. Predmet zákazky Počet 
ks 
 

Jednotková 
cena v Eur 
bez DPH 

Jednotková 
cena v Eur 

s DPH 

1. Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 1   

2. Kontrola hydrantov 1   

Spolu za služby   
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Príloha č. 3 k výzve na predkladanie ponuky 

MESTO ROŽŇAVA 

IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Technické údaje 

 
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Názov zákazky : BOZP, PO, PZS 

Číslo zákazky :  10/2017/Ka 

 

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa 

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758 

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 
II. Zoznam počtu zamestnancov  

 

 
 
 

P.č. Organizácia 
Počet zamestnancov 

1. Mestský úrad  68 

2. Mestská polícia 16 

3. MOS  2  

4. Hmotná núdza 650 

5. Opatrovateľská služba 36 

6. Terény sociálny pracovníci 4 

7. Chránené dielne 5 

8. Chránené pracovisko 2 

9. Projekty 15 

10. MŠ Ernesta Rótha  17 

11. ŠJ pri MŠ Ernesta Rótha 6 

12. MŠ Kyjevská  18 

13. ŠJ pri MŠ Kyjevská 5 

14. MŠ Štítnická  19 

15. ŠJ pri MŠ Štítnická 6 

16. MŠ Pionierov 6 

17. MŠ Vajanského  9 

18. ŠJ pri MŠ Vajanského 5 

19. MŠ Krátka  5 

 Spolu : 894 
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III. Budovy vo vlastníctve mesta 
 

Budovy MsÚ 

1. Mestský úrad  Šafárikova 29                             048 01 Rožňava 

2. Radnica Námestie baníkov 32                      048 01 Rožňava 

3. Komunitné centrum Krátka 30 048 01 Rožňava 

4. Vilka Kúpele Čučmianska dlhá  80/1546  048 01 Rožňava 

Budovy materských škôl 

 1. Materská škola Ernesta Rótha 4 048 01 Rožňava 

2. Materská škola Štítnická 2 048 01 Rožňava 

3. Materská škola Vajanského 6 048 01 Rožňava 

4. Materská škola Kyjevská  14 048 01 Rožňava 

5. Materská škola Pionierov 18 048 01 Rožňava 

6.   Materská škola Krátka 28 048 01 Rožňava 

7. Detské jasle  Kozmonautov 14 048 01 Rožňava 

Byty 

Adresa Počet bytov  

1. Okružná 26 30 048 01 Rožňava 

2. Okružná 28 30 048 01 Rožňava 

3. Jovická 52 12 048 01 Rožňava 

4. Jovická 54 12 048 01 Rožňava 

5. Jovická 56 12 048 01 Rožňava  

6. Jovická 58 12 048 01 Rožňava 

7. Jovická 60 12 048 01 Rožňava 

8. Jovická 62 12 048 01 Rožňava 

9. Šafárikova 101 12 048 01 Rožňava 

10. Čučmianska 22 5 048 01 Rožňava 

11. Čučmianska 44 5 048 01 Rožňava 

12. Krátka 30 5 048 01 Rožňava 

13. Rožňava Baňa 173 14 048 01 Rožňava 

14. Rožňava Baňa 174 3 048 01 Rožňava 

15. Rožňava Baňa 175 7 048 01 Rožňava 

16. Rožňava Baňa 176 2 048 01 Rožňava 

17. Okružná 34 30 048 01 Rožňava 

18. Okružná 36 30 048 01 Rožňava 

19. Dúhová 1 30 048 01 Rožňava 

20. Dúhová 3 30 048 01 Rožňava 

21. Dúhová 5 30 048 01 Rožňava 

22. Nadabula 254 6 048 01 Rožňava 

 

Rožňava 27.02.2017 


