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Vážení záujemcovia, 
 
 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) Vám poskytujeme vysvetlenie 
údajov uvedených vo Výzve na predloženie ponuky na predmet zákazky s názvom „Poistenie majetku 
mesta Handlová“ z 22. apríla 2021 (ďalej len „výzva“). 

Otázka: 
Dobrý deň, 
na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky z 22.04.2021 na zákazku s názvom predmetu 
zákazky „Poistenie majetku mesta Handlová“ sa na Vás obraciame so žiadosťou o vysvetlenie 
súťažných podkladov nasledovne: 
1. Uveďte, prosím, či sa pri poistných sumách jednotlivých predmetov poistenia jedná o východiskovú 
alebo technickú hodnotu. 
2. Uveďte, prosím, rok výroby/rok obstarania u všetkých mobilných pracovných strojov uvedených ako 
predmety poistenia v návrhu na plnenie kritéria. 
3. Bola na území, kde sa nachádza majetok, za posledných 10 rokov povodeň a/alebo záplava? Ak áno, 
požadujeme uviesť zoznam týchto povodní a/alebo záplav a výšku škôd spôsobených na majetku. 
Otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné udalosti, čiže túto informáciu požadujeme nezávisle od 
toho, či majetok bol alebo nebol v minulosti poistený, a nezávisle na plnení alebo neplnení poisťovne. 
4. Špecifikujte, prosím, podrobne predmet poistenia : Kompostáreň areál skládky komunálneho odpadu 
(čo presne má byť predmetom poistenia). 
5. Uveďte, prosím, akým spôsobom bola stanovená poistná suma pre vlastné umelecké predmety. 
Ďakujeme vopred za odpoveď.  

1. Odpoveď na otázku: Uveďte, prosím, či sa pri poistných sumách jednotlivých predmetov poistenia 
jedná o východiskovú alebo technickú hodnotu. 

PREDMET POISTENIA:  
Požiarna zbrojnica     nová hodnota      
Klub dôchodcov       nová hodnota     
Mestský úrad     nová hodnota     
Dom pre osamelých rodičov        nová hodnota     
Kultúrny dom Morovno       nová hodnota     
Útulok – humanita           nová hodnota     
Dom smútku Handlová         nová hodnota      
Dom smútku Nová Lehota          časová hodnota   
Dom smútku Morovno           nová hodnota     
Centrum voľného času        nová hodnota     
Podnikateľský inkubátor        vstupná cena účtovná 
Hnuteľné veci podľa účtovnej evidencie        nová hodnota    
Umelecké predmety - vlastné: obrazy         
(Rebrík, Brána, Koník, Panoptikum, Pútnik, Žonglér)   vstupná hodnota z evidencie 
Kompostáreň, Areál skládky komunálneho odpadu, par. č. 5018/24    obstarávacia cena účtovná 
Traktor Zetor Forterra PD714YI     obstarávacia cena účtovná 
2000 ks zberných nádob     obstarávacia cena účtovná 
5 ks hákových nakladačov     obstarávacia cena účtovná 
Miešací voz SEKO SAMURAI PD789YI     obstarávacia cena účtovná  
Teleskopický nakladač KRAMER     obstarávacia cena účtovná 
Prekopávač za traktor     obstarávacia cena účtovná 
Štiepkovač drevnej hmoty NHS 180e         hodnota nižšia ako  

obstarávacia cena  
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2. Odpoveď na otázku: Uveďte, prosím, rok výroby/rok obstarania u všetkých mobilných pracovných 
strojov uvedených ako predmety poistenia v návrhu na plnenie kritéria. 

PREDMET POISTENIA: 
Traktor Zetor Forterra PD714YI  rok zaradenia do majetku  2018     
Miešací voz SEKO SAMURAI PD789YI  rok zaradenia do majetku  2018     
Teleskopický nakladač KRAMER  rok zaradenia do majetku  2018    
Prekopávač za traktor  rok zaradenia do majetku  2018     
Štiepkovač drevnej hmoty NHS 180e  rok zaradenia do majetku  2018    
 
3. Odpoveď na otázku: Bola na území, kde sa nachádza majetok, za posledných 10 rokov povodeň 
a/alebo záplava? Ak áno, požadujeme uviesť zoznam týchto povodní a/alebo záplav a výšku škôd 
spôsobených na majetku. Otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné udalosti, čiže túto informáciu 
požadujeme nezávisle od toho, či majetok bol alebo nebol v minulosti poistený, a nezávisle na plnení 
alebo neplnení poisťovne. 

Naposledy bola na území, kde sa nachádza majetok zaznamenaná povodeň s následkom škody 
v auguste roku 2010.  
 
4. Odpoveď na otázku: Špecifikujte, prosím, podrobne predmet poistenia : Kompostáreň areál skládky 
komunálneho odpadu (čo presne má byť predmetom poistenia). 

Predmetom poistenia „Kompostáreň, Areál skládky komunálneho odpadu, par. č. 5018/24“ je stavebný 
objekt kompostovacej plochy.  

Kompostáreň Handlová predstavuje mestskú kompostáreň s kompostovaním na malých hromadách s 
výškou základky 1,6 m. Kompostáreň rieši zhodnocovanie BRKO spôsobom prevzdušovania v 
pásových hromadách. Hlavné údaje betónovej kompostovacej plochy: 
- najvyššia kóta betónovej kompostovacej plochy 585,45 m n.m. 
- najnižšia kóta betónovej kompostovacej plochy 585,00 m n.m. 
- šírka betónovej kompostovacej plochy 25,00 m 
- dĺžka betónovej kompostovacej plochy 40,00 m 
- celková plocha betónovej kompostovacej plochy 1 000 m2 
- akumulačná nádrž na zachytávanie prebytočných vôd s objemom 20 m3 
Prebytočné vody z betónovej kompostovacej plochy sú zachytávané vo vodotesnej prefabrikovanej 
železobetónovej akumulačnej nádrži s objemom 2×10 = 20 m3 a následne využívané na spätné 
dovlhčovanie zakládky v suchšom období prevádzky kompostárne. Súčasťou betónovej kompostovacej 
plochy je aj prístupová spevnená plocha (s výmerou 210 m2) a preložka vstupnej brány a oplotenia 
(dĺžky 20,00 m). 
 
5. Odpoveď na otázku: Uveďte, prosím, akým spôsobom bola stanovená poistná suma pre vlastné 
umelecké predmety. 

Poistná suma pre vlastné umelecké predmety bola stanovená na základe vstupnej hodnoty majetku 
z evidencie majetku Mesta Handlová. 
 
 
V Handlovej, dňa 23.04.2021   

 

Mgr. Silvia Grúberová 
primátorka mesta Handlová 
 
 
 

 
 


