
Číslo Názov zákazky
Predpokladaná 

hodnota zákazky s 
DPH

Druh zákazky Postup VO Časový harmonogram

1 Služby - platby za odvoz odpadu z verejných 
priestranstiev

3 500,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 1.Q

2 Oprava a údržba detských ihrísk 17 105,00 €                   Tovar resp. súvisiaca 
služba

zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 1.Q

3 Ročná kontrola detských ihrísk, výroba a osadenie 
informačných tabúľ, rozbor piesku

1 200,00 €                     Tovar resp. súvisiaca 
služba

zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 1.Q

4 Údržba športových ihrísk 5 000,00 €                     Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 1.Q

5 Tlač občasníka KVaPka 4 300,00 € Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 1.Q

6 Statický posudok SENIOR DOM             2 000,00 € Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 1.Q

7 Oprava detských prvkov 2 000,00 €                     Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

8 Obstaranie plastových  okien OC IV. 11 900,00 € Tovar zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

9 Výmena svetlíkov  OC IV. 2 600,00 € Tovar zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

10 Zatekanie do potravín OC IV.            4 500,00 € Tovar resp. súvisiaca 
služba

zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

11 Čistenie šachty OC IV. 2 000,00 € Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

12 Kancelárske potreby MČ KVP           4 800,00 € Dodanie tovaru zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2 Q

13 Služby - deratizácia verejných priestranstiev 
(mimo spravovaných objektov)

5 000,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

14 Služby za verejné obstarávanie 2 700,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

15 Oprava zábradlí 1 200,00 €                     Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

16 Oprava spomaľovacích pruhov 500,00 €                        Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

17 Vodorovné dopravné značenie 8 000,00 €                     Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

18 Materiál - odpadkové koše na verejné 
priestranstvá - nákup

500,00 €                        Tovar resp. súvisiaca 
služba

zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

19 Oprava kvetináčov pri Poliklinike 5 000,00 €                     Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

20 Údržba zvislého dopravného značenia 300,00 €                        Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

21 Nákup a rozprestretie zeminy, nákup a výsadba 
letničiek

560,00 €                        Tovar resp. súvisiaca 
služba

zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

22 Revízia fontány 500,00 €                        Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

23 Geodetické zamerania k projektom 1 000,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

24 Štúdia využiteľnosti fontány a priľahlého územia 
Zombova ul.

5 000,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

25 PD parkoviska na Janigovej ul. 1 000,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

26 PD parkoviska na Čordákovej ul. v areáli školy 1 000,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

27 PD parkoviska na Starozágorskej ul. 1 000,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

28 PD parkoviska na Zombovej ul. 1 000,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q
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29 PD chodníka na Húskovej ul. Smerom k MieÚ 500,00 €                        Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

30 PD chodníka k detskému ihrisku na Húskovej ul. 500,00 €                        Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

31 PD podzemných kontajnerovísk 1 000,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

32 Vybudovanie mobilného venčoviska pri pošte 
vrátane prvkov agility

10 000,00 €                   Tovar resp. súvisiaca 
služba

zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

33 Vybudovanie detského ihriska na Dénešovej ul. 13 000,00 €                   Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

34 Rekonštrukcia detského ihriska na Stierovej ul. 5 000,00 €                     Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

35 Rekonštrukcia detského ihriska na Drábovej ul. 5 000,00 €                     Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

36 Rekonštrukcia detského ihriska pri pošte 10 000,00 €                   Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

37 Vybudovanie workoutového ihriska na 
Starozágorskej ul. pre deti od 12 rokov vyššie

10 000,00 €                   Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

38 Telekomunikačné služby MČ KVP         18  585,00 € Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

39 Oprava poškodených trhových stolov, hodín na 
Moskovskej triede, vianočných dekorov 
informačných tabúľ

800,00 €                        Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

40 Údržba a oprava exteriérového kamerového 
systému

400,00 €                        Tovar resp. súvisiaca 
služba

zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

41 Odstránenie stánkov 500,00 €                        Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

42 Bezbariérový prístup do denného centra - mobilná 
schodisková plošina

20 000,00 €                   Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

43 Poistenie majetku         1 350,00 € Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

44 Kosba,hrabanie lístia 60 000,00 €                   Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

45 Výrub stromov, premiestňovanie lavičiek, 
kvetináčov

1 000,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

46 Realizácia parkoviska na Janigovej ul. 10 000,00 €                   Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

47 Realizácia parkoviska na Starozagorskej ul. 10 000,00 €                   Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

48 Realizácia parkoviska na Zombovej ul. 10 000,00 €                   Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

49 Realizácia parkoviska pod kostolom 10 000,00 €                   Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

50 Realizácia polopozemných kontajnerovísk v obvode 10 000,00 €                   Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

51 Dobudovanie kamerového systému 10 000,00 €                   Tovar resp. súvisiaca 
služba

zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

52 Deratizácia objektov 1 650,00 € Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 2.Q

53 Služby- čistenie vpustov aj v zeleni 4 000,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 3.Q

54 Zimná údržba chodníkov, parkovísk, vrátane 
ručného čistenia, jarný zber posypového materiálu 

58 600,00 €                   Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 3.Q

55 Výsadba stromov, kríkov, živých plotov, nákup 
dosiek 

7 400,00 €                     Tovar resp. súvisiaca 
služba

zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 3.Q

56 Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby (PZS) 900,00 € Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 3.Q

57 Výber dodávateľa elektrickej energie 8 095,00 € Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 4.Q

58 Montáž a demontáž vianočnej výzdoby 2 400,00 €                     Služba zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 4.Q

59 Klasické opravy ciest, chodníkov, parkovísk, 
schodov

23 685,00 €                   Stavebná práca zákazka s nízkou hodnotou, podľa §117 ZVO 4.Q



V Košiciach: 20.04.2018
Ing. Alfonz Halenár

starosta mestskej časti


