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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
                  MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY 

 
 

V Ý Z V A  
na predloženie žiadosti o účasť 

na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  na poskytnutie služby  

„Odstránenie čiernej skládky a búranie ruiny objektu   
na pozemku par. č. KN-C 1976 v k.ú. Palúdzka“. 

 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie: Mesto Liptovský Mikuláš  
Sídlo organizácie:  Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
IČO: 00315524 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: RNDr. Mária Lošonská 
Telefón: 044/5565350 
Fax: 044/5621396 
E-mail: maria.losonska@mikulas.sk 

 
2. Opis poskytovanej služby :  

Predmetom zákazky je naloženie a odvoz komunálneho odpadu z čiernej skládky vytvorenej na pozemku 
par.č. KN-C 1976 v k.ú. Palúdzka + búranie ruiny objektu, kde bola táto čierna skládka vytvorená a odvoz 
stavebnej sute z búrania. 
 

     
3. Typ zmluvy: 
     Objednávka na vykonanie predmetu zákazky 

 
4. Miesto poskytnutia služby :  

Okružná ulica, Liptovský Mikuláš – Palúdzka, časť pozemku parc. č. KN-C 1976 
 
5. Lehota na predloženie ponúk :  

do 08.02.2022 do 14,00 hod. 
 
6. Lehota na podanie žiadosti o účasť : 

Dátum do: 04.02.2022 hod. do 14,00 hod. 
Žiadosť o účasť v elektronickej forme vo formáte pdf predkladá záujemca mailom na mailovú adresu 
lenka.jureckova@mikulas.sk alebo v listinnej podobe s označením obálky „Odstránenie čiernej 
skládky a búranie ruiny objektu na pozemku par.č. KN-C 1976 v k.ú. Palúdzka “ doručí osobne do 
podateľne Mestského úradu. Žiadosť doručená po uplynutí stanovenej lehoty nebude akceptovaná. 

 
7. Podklady: 

Podrobný popis predmetu zákazky bude poskytnutý záujemcovi, ktorý v stanovenej lehote doručí žiadosť 
o účasť. 

 
8. Kontakt: 
 

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi: 
RNDr. Mária Lošonská  
Telefón: 044/5565350 
E-mail : maria.losonska@mikulas.sk 

 
 
Dňa: 28.01.2022 
Spracoval: Ing. Lenka Jurečková 
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