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Informácia o zadaní zákazky  

Mesto Rožňava, ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon) na : 

 

Číslo zákazky :  55/2017/Ka 

Názov zákazky : Deratizácia verejných priestranstiev v  meste Rožňava 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 90923000-3 deratizačné služby  

Postup verejného obstarávania :  podľa § 117   

 

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 Tel.: 058/7773256; mobil : 0918 792 949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Ladislav Šalamon 

Telefón : 058/7773233, 0917 877 294 
e-mail: ladislav.salamon@roznava.sk    

 
II.  Opis  

II.1. Miesto plnenia predmetnej zákazky: 
1.1 Verejné priestranstvá a nehnuteľnosti vo vlastníctve, resp. v správe   mesta Rožňava,   k.ú. Rožňava, k.ú.    
Nadabula – viď rozpis v prílohe č. 1  

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
2.1 Predmetom zákazky je zabezpečenie deratizácie a dezinsekcie podľa § 12 zákona č. 355/2007 Z.z. o 
ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a  doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.   
Iné podmienky: 
I.   Etapa prác: 

   Výkon plošnej deratizácie verejných priestranstiev na  k.ú. Rožňava; k.ú. Nadabula  s  ohľadom na ochranu 
zdravia ľudí a živočíchov v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene  a  doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom výkon má pozostávať 
z nasledovného :   
- v spolupráci s mestom oboznámiť vlastníkov, užívateľov alebo správcov nehnuteľností o celoplošnej 

deratizácie mesta s vydaním pokynov pre zabezpečenie úspešného priebehu DDD, 
- monitoring výskytu hlodavcov na verejných priestranstvách v rámci mesta a mestskej časti, 
- následná celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (viď priloženú prílohu č. 1), 
- dopĺňanie spotrebovaných nástrah na základe kontroly, 
- likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah, 
- mimo plošnej preventívnej deratizácie, v prípade výskytu hlodavcov, výkon deratizácie v určenej lokalite. 
II. Etapa prác: 
Výkon deratizácie všetkých stavebných objektov podľa priloženého zoznamu v rámci jesennej plošnej 

deratizácie  mesta Rožňava ( k.ú. Rožňava; k.ú. Nadabula) v zmysle príslušných právnych predpisov, pričom 
výkon má pozostávať z nasledovného: 

- dopĺňanie spotrebovaných nástrah na základe kontroly, 
-  likvidácia uhynutých  hlodavcov  a nespotrebovaných nástrah, 
-  mimo plošnej preventívnej deratizácie, v prípade výskytu hlodavcov, výkon deratizácie   v určenom 

stavebnom objekte.. 

II.3. Termín dodania alebo poskytnutia služby:  od IX. 2017 do XI. 2017 

II.4.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  4 200,00    
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Príloha č. 1  k  výzve na predkladanie ponuky 

 

 

Zoznam lokalít na deratizáciu 

 

1. Lokality na deratizáciu :   Verejné priestranstvá a nehnuteľnosti vo vlastníctve a v správe mesta 

2. Verejné priestranstvá: Nadabula; Rožňava baňa; 

2.1 Objekty: Nadabula – zvonica; Dom smútku; bývalé ŠSS; 

Rožňava baňa – telocvičňa SOU; nájomné byty, rodinné domy č. 55; 40 

areál budovy TS, futbalový štadión – prevádzkové budovy; zimný štadión; 
kúpalisko; 

3. Verejné priestranstvá : Severná časť mesta od ul. Štítnickej a Košickej na sever; sídlisko Podrákoš; P. J. 
Šafárika; Banícka; Kúpeľná; Hornocintorínska; Krátka; Strmá; Podrákošská; 
Cintorínska; 

3.1 Objekty: Čučmianska dlhá č. 15 – zdrav. zariadenie;  MŠ Krátka; Rómsky klub ul. Krátka č. 3 ; 
sociálne byty ul. Krátka 30  vilka Kúpele;  býv. MŠ Kozmonautov;  SŠ Komenského; 
výpr. budova SAD; 

rodinné domy –Sama Czabana č.18; Čučmianska č. 24; Krátka č. 1; Čučmianska 
dlhá č. 83; Hornocintorínska č. 32; Nájomné byty Čučmianska č. 22;  č. 44;  

4. Verejné priestranstvá:  sídlisko JUH, sídlisko pri Kasárňach; 

4.1 Objekty: MŠ Kyjevská;  ZŠ Zakarpatská ; spol. pavilón DOS Jovická; malometrážne byty 
Jovická č. 52-62; bytový dom  Šafárikova č. 101;  
ZŠ Pionierov; MŠ Pionierov; 

5. Verejné priestranstvá : Sídlisko Vargové pole, Pri potoku; 

5.1 Objekty: MŠ Štítnická; MŠ Vajanského; MŠ E. Rótha;  ZŠ Zlatá; Klub dôchodcov Štítnická; 
bývalá kotolňa Mierová; kino Panoráma;  

6. Verejné priestranstva : Južná časť mesta od ul. Štítnickej a Košickej na juh; sídlisko Stred; 

6.1 Objekty: Radnica Námestie baníkov; adm. budova MsÚ Šafárikova ul.; Strážna veža 
Námestie baníkov;  Sobášna sieň ; verejné záchody, CVČ; ZUŠ; dvor Radnice; zadný 
trakt Poľnobanky ul. ak. Hronca; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


