
Zverejnenie zadávania zákaziek s hodnotou viac ako 1000,- € bez DPH podľa § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája č.1255, 023 02 Krásno nad 
Kysucou, IČO: 00314072 

P.č. Predmet zákazky 
Hodnota 
zákazky 

bez DPH v € 
Dátum zverejnenia 

zadania zákazky 

1. Rekonštrukcia plynovej kotolne 11.704,- 21.1.2014 

2. 

Dodávka a montáž Fotovoltaiky na 
predohrev TÚV pre soc. zariadenia  
v objekte tribúny TJ TATRAN Krásno nad 
Kysucou 

12.000,- 07.02.2014 

3. 
Výkup a majetkovoprávne usporiadanie  
pozemkov pre potreby Mesta Krásno nad 
Kysucou 

15.000,- 28.02.2014 

4. Rekonštrukcia zasadacej miestnosti MsÚ 3.000,- 03.03.2014 

5. 

Príprava občerstvenia pre 145 osôb – 
jedlo a nápoje - 5,6 € / osoba 

Studený a teplý bufet pre usporiadanie 
recepcie pre 60 -70 osôb 

Občerstvenie a sladkosti pre deti - 3,2 € / 
osoba 

 
812,- 

 
 

672,- 
 
 

1040,- 

4.6.2014 

6. Ozvučenie podujatia 812,- 4.6.2014 

7. 

Zhotovenie propagačných materiálov  - 2 
ks orientačná tabuľa 
 
Náklady na realizáciu súťaží 
 

 
1360,- 

 
700,- 

4.6.2014 

8. Dodávka a montáž drevených Eurookien 
a parapetov 3700,- 20.6.2014 

9. Rekonštrukcia chodníka                      12380,- 20.6.2014 

10. 
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a 
chodby v Zdrav. stredisku Krásno nad 

Kysucou 
6500,- 5.8.2014 

11. 

Zabezpečenie obstarania služby pri 
výbere dodávateľa plynu pre objekty v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krásno 
nad Kysucou 

2400,- 9.9.2014 

12. 

Zabezpečenie obstarania služby pri 
výbere dodávateľa elektriny pre objekty v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krásno 

nad Kysucou 

2900,- 9.9.2014 

13. 

Prestavba objektu kotolne pre hasičské 
vozidlá 

/zníženie stropu, zateplenie, montáž 
deliacej protipožiarnej sadrokartónovej 

priečky/ 

6500,- 15.9.2014 

    



 
14. 

Vypracovanie 6x projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie – 
Protipovodňová ochrana na Vlčovskom 

a Capkovom potoku v katastrálnom 
území Krásno nad Kysucou 

19.000,- 9.10.2014 

 
15. 

Vretenová kosačka, šírka záberu 1000 
mm, prevod – mechanický, otáčky vretien 
– do 800 otáčok/min,  hmotnosť - do 300 

kg, výkon motora – 9 HP, typ motora – 198 
m3, spotreba – minimálna do 2,5 l /hod. 

6.600,- 11.10.2014 

16. Nákup výpočtovej techniky s 
príslušenstvom 1.300,- 06.11.2014 

17. Nákup snežnej frézy(záber min. 70cm, 
pohybujúca sa na pásoch) 3.000,- 17.11.2014 

18. 

Nákup 2ks garážovej brány(segmentová 
s pohonom a diaľkovým ovládaním, 1ks 
so zabudovanými integrovaných dverí, 

stavebná svetlosť 3300x3300 
a 3600x3300mm)+montáž 

4.500,- 17.11.2014 

19. Úprava priestorov 2. podlažie Mestského 
úradu Krásno nad Kysucou 17.000,- 28.11.2014 

 


