Zabezpečenie komunálnych služieb pre Mesto Myjava
na obdobie od 11/2020
Riešenia zabezpečenia prevádzkovania komunálnych služieb, podľa jednotlivých zložiek
navrhujeme nasledovne:
1. Vývoz komunálneho odpadu
Uvedenú službu realizovať prostredníctvom externého dodávateľa, ktorý bude vybraný na základe
verejnej súťaže na nakladanie s komunálnym odpadom - t.j. realizácia zberu, prepravy
a zneškodňovania komunálneho odpadu, vrátane separovaných zložiek – papier, sklo, plasty, kovy,
tetrapaky a bioodpad, nebezpečné odpady, prevádzka zberného dvora a prevádzka Centra
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (BRO).
Vyhlásenia verejnej súťaže:
Komplexné zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom
a) Realizácia zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu:
-zmesový komunálny odpad
- vývoz 30 x obyvatelia, 110 l nádoba
1600 ks
- vývoz 52 x podnikatelia, 110 l nádoba
99 ks
- vývoz 30 x podnikatelia, 110 l nádoba
71 ks
- vývoz 104 x obyvatelia, 1100 l nádoba
164 ks
- vývoz 104 x podnikatelia, 1100 l nádoba
22 ks
- vývoz 52 x podnikatelia, 1100 l nádoba
93 ks
- vývoz 26 x podnikatelia, 1100 l nádoba
46 ks
- zvoz veľkoobjemových kontajnerov v ťažko dostupných lokalitách podľa tabuľky
Lokalita

Kap.

Počet
vývozov

m3

Prejazd v km

Siváčkovia

5,0

3

20

Turá Lúka - Holičovia

5,0

2

58

Šimkovia

1,1

3

24

Turá Lúka - Cigánkovia

5,0

2

28

Turá Lúka - Jandíkovia

1100 l

30 x ročne

v rámci
pravidelného
zvozu

Malejov - Štverná

1100 l

30 x ročne

v rámci

1

pravidelného
zvozu
Malejov - Korytárka

1100 l

30 x ročne

v rámci
pravidelného
zvozu

Malejov - Kopiská

5,00

3

93

Junasovia - Jašovčár

1,1

2

24

Jurčovia – Polákov vrch

1,1

4

56

Vankovia - Žabkovia

1,1

3

141

Vankovia - Vrbovia

1,1

4

48

Vankovia - garáže

1,1

4

48

Chlebov vrch - Zríny

1,1

3

40

- Množstvo odpadu uloženého na skládke
3 100 t
Množstvo odpadu je predpoklad podľa roku 2019. V celkovom množstve odpadu sú
zahrnuté odpady od obyvateľov, podnikateľských subjektov a aj z nepravidelného zvozu,
likvidácie nelegálych skládok
-nebezpečný odpad

Donáškovým
spôsobom
Zberové soboty
-

-

Predpokladané
množstvo
odpadu/rok
12 t

Počet
vývozov

Prejazd v km

x

x

6t

2

890 km

Náklady
na
zhodnotenie/zneškod
nenie

kódy odpadov s nebezpečnými vlastnosťami: 20 01 05, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15,
20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 27,20 01 29, 20 01 31, 20 01 33, 20 01
35, 20 01 37 (štruktúra zloženia nebezpečných odpadov vychádza z hlásenia pre rok
2019, pričom taxatívne vymenované druhy nebezpečných odpadov sú všetky,
v súlade s katalógom odpadov)
donáškovým spôsobom znamená, že odpad je v čase prevádzkových hodín donášaný
do zberného dvora
zabezpečiť v zmysle § 81 ods. 7 písm. g) zákona 79/2015 2x ročne oddelene
zbieranie zložiek KO z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia - predpokladané množstvo vyzbieraného odpadu 6
t je na oba zberové dni,
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-

-

termíny po dohode určí Mesto Myjava, informovanosť obyvateľov zabezpečí Mesto
Myjava obvyklým spôsobom, najazdené kilometre na 1 zvoz - 445 km bez odvozu
zhodnotiteľovi príp. na skládku, dovoz do zberového dvora
nebezpečné odpady obyvatelia v KBV ukladajú v mieste kontajnerového státia,
obyvatelia IBV pred rodinným domom

-triedené zložky (papier, sklo, plasty, kovy, tetrapaky)
- papier – vrecia 120 l
1600 ks
- kontajner 1100 l
152 ks
- sklo – vrecia 120 l
1600 ks
- kontajner 1100 l
123 ks
- plasty, kovy, VKM – vrecia 120 l
1600 ks
- kontajner 1100 l
223 ks

Intenzita vývozov 1100 l nádoby:

pre sklo min 8 x ročne,
pre papier a plasty min. 28 x ročne

Intenzita vývozov 120 l vrecia:

pre sklo min 4 x ročne,
pre papier min. 6 x ročne
plasty, kovy, tetrapaky min. 13 x ročne

-

podmienkou realizácie činností – triedený zber
je uzatvorenie zmluvy so
spoločnosťou OZV pre obaly a neobaly,
zvozový kalendár po dohode vyhotoví Mesto Myjava a zabezpečí jeho distribúciu
Zberová spoločnosť zabezpečuje nákup a distribúciu vriec v rámci zvozu triedeného
odpadu. 1100 l nádoby sú vo vlastníctve Mesta Myjava
celý systém triedeného zberu je popísaný v platnom VZN č. 1/2016 mesta Myjava,
uchádzač bude rešpektovať tento zavedený systém v meste Myjava

-veľkoobjemové odpady (zberové soboty) (predpokladané množstvo 550 t za rok)
Predpokladané
Počet vývozov
Prejazd v km
množstvo
odpadu/rok
Donáškovým spôsobom
490 t
x
x
Zberové soboty
60 t
2
2000 km
- donáškovým spôsobom znamená, že odpad je v čase prevádzkových hodín
donášaný do zberného dvora – predpokladané množstvo je podľa roku 2019,
- zabezpečiť v zmysle § 81 ods. 7 písm. g) zákona 79/2015 najmenej 2x ročne zber
a prepravu veľkoobjemových odpadov ( predpokladané množstvo vyzbieraného odpadu
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60 t na oba zberové dni, predpoklad najazdených kilometrov na 1 zvoz s odvozom na
skládku – 1000 km), v Meste Myjava sú zaužívané jarné a jesenné zberové soboty,
pričom je mesto rozdelené na 2 časti – Myjava a Turá Lúka – centrálna časť + kopanice,
termíny po dohode určí Mesto Myjava, informovanosť obyvateľov zabezpečí Mesto
Myjava obvyklým spôsobom
- obyvatelia ukladajú veľkoobjemový odpad v KBV ku kontajnerovým stanovištiam
a v IBV je odpad odvážaný od rodinných domov
-bioodpady – odpady zo zelene (BRO)

Donáškovým spôsobom
Zberové dni
Pravidelný
KBV

Predpokladané
množstvo
odpadu/rok
50
150

vývoz počet

120 l nádoba
240 l nádoba
120 l nádoba
školy, škôlky

Počet vývozov

Prejazd v km

x
2

x
1350

Frekvencia/rok

146 ks
18 ks
– 8 ks

41
41
40

Predpokladané
množstvo
odpadu/rok
190 t

- donáškovým spôsobom do priestorov kompostárne (od obyvateľov s trvalým pobytom
v meste Myjava, prípadne poplatníkov mesta Myjava)
- 2 x ročne zabezpečiť zber, prepravu a zhodnotenie orezu konárov z určených stanovísk
– 35 stanovísk – zoznam stanovísk je samostatnou prílohou
- jarný a jesenný zber, termíny po dohode určí Mesto Myjava, informovanosť obyvateľov
zabezpečí Mesto Myjava obvyklým spôsobom
- zber BRO z nádob umiestnených v KBV (skutočnosť 18 ks 240 l nádob, 112 ks 120 l
nádob – predpoklad o navýšenie o 34 ks 120 l nádob – princíp 1 nádoba na BIO ku každej
nádobe na KO)
- 18 ks 240 l nádob a 146 ks 120 l nádob - frekvencia vývozu – 41 x za rok
- zber BRO - 8 ks 120 l nádob – frekvencia vývozu 40 x za rok – zariadenia mesta Myjava
– (školy, škôlky, frekvencia je upravená podľa prázdnin, letných, vianočných, jarných,
počas prázdnin sa odpad netvorí)
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- kuchynské odpady v objeme 250 l na osobu a rok (BRKO)
- 164 ks 120 l nádob – frekvencia vývozu 96 x za rok (zimné mesiace 1 x za
týždeň, letné mesiace 2 x za týždeň)
- 8 ks 120 l nádob – frekvencia vývozu 40 x za rok – zariadenia mesta Myjava –
(školy, škôlky)
- zberová spoločnosť zabezpečí sáčiky – biodegradovateľné – 326 400 ks
(96 ks sáčikov na 1 domácnosť, 3400 domácností)

- Čistenie a dezinfekcia nádob
Počet v ks
325
1770
146
18
172

1100 l nádoby na ZKO
110 l nádoby na ZKO
120 l nádoby na BIO
240 l nádoby na BIO
120 l nádoby na BRKO
-

čistenie kontajnerových státí

Kontajnerové státia

-

Početnosť za rok
1
1
2
2
6

81

max. 4 x na základe pokynu
mesta

prevádzkovateľ zodpovedá za čistotu kontajnerových státí počas celého roka
b) Prevádzka zberného dvora

-Prevádzkové náklady
Osobné náklady

Popis položiek
Náklady/rok
1 osoba celý úväzok + 1 osoba ½
úväzku (administratíva)
Ostatné materiálové PHM, opravy, prenumatiky, pracovné
a režijné náklady
odevy, materiál, ....
P
Náklady na likvidáciu Uloženie odpadu na skládke, likvidácia Podľa
skutočných
r
odpadu
nebezpečného odpadu
nákladov (tony/rok)
P
Prevádzkové hodiny pre verejnosť:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

-

8.00
7.00
8.00
7.00
7.00
8.00

-

16.00
14.30
16.00
14.30
14.30
12.00

h
h
h
h
h
h
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Na zberný dvor je možné dovážať všetky druhy komunálnych odpadov v zmysle platného
VZN 1/2016 a v súlade s platným katalógom odpadov s kódom 20 obyvateľmi Mesta Myjava a FO,
ktoré sú poplatníkmi v meste Myjava bezodplatne, okrem drobného stavebného odpadu, ktorý je
spoplatnený v zmysle platného VZN mesta Myjava č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Poskytovateľ je povinný vystaviť osobe, ktorá doviezla DSO do
prevádzky zberného dvoru vážny lístok s informáciou o ďalšom postupe.
Množstvá a štruktúra odpadov je zdokladovaná hlásením pre rok 2019.
- uchádzač je povinný zabezpečiť prevádzku zberného dvora podľa § 82 zákona 79/2015.
- uchádzač zabezpečí, aby „Zberný dvor“ spĺňal podmienky zberného dvora v zmysle platnej
legislatívy (oplotený, kamerový systém, náležité povolenia, a iné)
c) Prevádzka Centra zhodnocovania BRO
Prevádzkové náklady
Osobné náklady

Popis položiek
Náklady/rok
2 osoby celý úväzok + 1 osoba ½
úväzku (administratíva)
Ostatné materiálové PHM, opravy, pracovné odevy,
a režijné náklady
materiál, ....

Náklady za zhodnotenie, resp. spracovanie odpadu v objekte kompostárne, drevenie, zmiešavanie,
homogenizácia, vyskladňovanie podľa množstva spracovaných zložiek:
Množstvo t/rok
Cena za spracovanie 1 t
BRO – zelený odpad z
920 t
domáností,
tráva,
odpad z toho: orez 190 t, od
z orezov, ....
obyvateľov 200 t, tráva
z kosenia 410, lístie
zo
zhrabávania 120 t
BRKO – biologicky rozložiteľný Odhad - 700 t ( pri plných
kuchynský odpad z domácností nádobách a zvozoch podľa III.
variantu, počítané na 1 ks
nádoby 120 l – 30 kg odpadu
a na 1 ks nádoby 7 l – 1,5 kg
odpadu)
Prevádzku odoberania odpadov do zariadenia od obyvateľov s trvalým pobytom mesta
Myjava a poplatníkov mesta Myjava zabezpečí uchádzač počas prevádzkových hodín. Do
kompostárne je možné dovážať biologicky rozložiteľný a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
obyvateľmi mesta Myjava s trvalým pobytom a FO, ktoré sú poplatníkmi v meste Myjava
bezodplatne.
6

Prevádzkové hodiny pre verejnosť:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

-

-

8.00
7.00
8.00
7.00
7.00
8.00

-

16.00
14.30
16.00
14.30
14.30
12.00

h
h
h
h
h
h

Prevádzku centra zhodnocovania BRO – prevádzka hygienizačného zariadenia,
drvenie a zmiešavanie odpadov, príprava kompostu vykonávajú pracovníci podľa
technologického reglementu a prevádzkového poriadku, ktoré sú v samostatnej
prílohe
uchádzač zabezpečí certifikáciu finálneho produktu

Všeobecné podmienky:
Uchádzač je povinný:
-

-

-

-

dodržiavať platnú legislatívu SR a platné všeobecne záväzné nariadenia mesta
Myjava
mať všetky potrebné povolenia a náležitosti v lehote do 2-och mesiacov od
uzatvorenia zmluvy súvisiace so zberovým dvorom, Centrom zhodnocovania BRO,
zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle platnej
legislatívy a je povinný tieto povolenia predložiť Mestu Myjava. V prípade zmeny
legislatívy aktualizovať predmetné povolenia.
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi
v súlade s § 14 ods. 1 písm. f) zákona 79/2015
Mestu Myjava odovzdať evidenciu o druhoch a množstve odpadov v zmysle platnej
legislatívy, najneskôr k 31. 1. vždy za predchádzajúci kalendárny rok v elektronickej
forme. Povinnosť odovzdávania evidencie odpadov obci upraviť vždy po aktualizácii
právnych predpisov v zmysle platnej legislatívy.
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje
opraviť resp. zabezpečiť výmenu poškodených zberných nádob a kontajnery na
zmesový komunálny odpad v prípade ich poškodenia pri manipulácii s nimi na
náklady uchádzača
dohodnúť s mestom Myjava harmonogram vývozu komunálneho odpadu
a triedeného odpadu na ďalší rok minimálne 45 dní vopred
zabezpečiť si potrebný počet zberných nádob na riadne plnenie svojho záväzku.
Zberné nádoby budú vo vlastníctve víťazného uchádzača.
vývoz nádob v obytných zónach riešiť po 6.00 hod
v prípade zmeny legislatívy v odpadovom hospodárstve, doplniť tieto zmeny do
budúcej zmluvy o zabezpečení komunálnych služieb formou dodatku, t.j. napr.
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povinnosť dodatočnej úpravy komunálnych odpadov pred samotným uložením na
skládku, zabezpečiť vážny systém vo zvozových vozidlách, a i..
2. Správa a údržba miestnych komunikácií
Uvedenú službu realizovať prostredníctvom externého dodávateľa, ktorý bude vybraný na
základe verejnej súťaže na zabezpečenie komplexnej správy a údržby miestnych komunikácii.
Rozsah zabezpečenia verejnej súťaže:
a) Strojné čistenie komunikácii – 3x za letnú sezónu
b) Ručné čistenie komunikácii – 3x za letnú sezónu

182 061 m2/1cyklus

– letné čistenie verejných plôch, chodníkov, schodov, lávok a autob.zastávok:
- čistenie schodov, lávok a aut.zastávok (rajón č.1-9) - 2 691 m2/1 cyklus
- čistenie verejných plôch a chodníkov: 26 603 m2/1 cyklus
z toho:

– chodníky a verejné plochy - 22 461 m2/1 cyklus
- parkoviská - 4 142 m2/1 cyklus

- čistenie uličných vpustí 1-2x ročne: - 1x po ZÚ (jar) – 501 ks
- 2 x (jar a jeseň) - 157 ks
c) Komplexné zabezpečenie zimnej údržby (ZÚ) a čistenia po ZÚ (m2/1 cyklus):
- stanovenie mesačnej paušálnej ceny za zimnú pohotovosť - osoba /deň
V rámci zabezpečovania zimnej pohotovosti podľa zásad Operačného plánu ZÚ
organizovať: - vyhlásenie I .stupňa - stav pohotovosti
- vyhlásenie II .stupňa - stav pohotovosti spojený so zimnou údržbou
- rozvoz kontajnerov a posypového materiálu na miesta ručnej ZÚ:
- VOK 1,1m3 - 35 ks
- voľne-ložený – 30 ks
2
- strojné prehŕňanie komunikácii - 331 600 m : z toho – Myjava – 172 364 m2
- T. Lúka – 106 630 m2
- cintoríny - 6 455 m2
- priem.zóny - 46 151 m2
- strojné prehŕňanie chodníkov – 62 820 m2
- strojné prehŕňanie parkovísk – 34 688 m2
- strojné posýpanie komunikácií, vrátane parkovísk posypovým materiálom:
- 366 288 m2 : z toho – Myjava – 172 364 m2
- T. Lúka – 106 630 m2
- cintoríny - 6 455 m2
- priem.zóny - 46 151 m2
8

- parkoviská - 34 688 m2
- strojné posýpanie chodníkov posypovým materiálom - 62 820 m2
- strojné posýpanie komunikácií priemyselnou soľou – 97 014 m2
- strojné posýpanie chodníkov priemyselnou soľou – 28 103 m2
- ručné prehŕňanie a posýpanie schodov, lávok a aut.zastávok (rajón č.1-9) - 2 691 m2
- zvoz kontajnerov a posypového materiálu z miest ručnej ZÚ
- VOK 1,1m3 - 35 ks
- voľne-ložený – 30 ks
- strojné čistenie komunikácii po ZÚ:
- 366 288 m2 : z toho – Myjava – 172 364 m2
- T. Lúka – 106 630 m2
- cintoríny - 6 455 m2
- priem.zóny - 46 151 m2
- parkoviská - 34 688 m2
- strojné čistenie chodníkov po ZÚ - 62 820 m2
- ručné čistenie krajníc po ZÚ – 14 251 m
- ručné čistenie schodov, lávok a aut.zastávok po ZÚ - (rajón č.1-9) - 2 691 m2
- strojné kosenie priekop mulčovaním pozdĺž komunikácii a ostatné plochy(2xročne):
- 249 912 m2 : z toho – Myjava – 15 930 m2
- ostatné plochy (skládky,polder) – 112 554 m2
- Junasovia, Vankovia, Chlebov V. – 69 240 m2
- T.Lúka, Malejov, Belanský – 52 188 m2

Poznámka:
Posypový materiál
– kamenivo frakcia 4/8 s koncentráciou priemyselnej soli 12 % - cena bude odsúhlasená dodatkom
k zmluve na príslušné zimné obdobie (november – marec)
– rozsah posypu – min. 50 g/m2
Posypová priemyselná soľ - min.účinnosť do -5 0C
– rozsah posypu – min. min. 20 g/m2
Priemyselná posypová soľ musí spĺňať kritériá Technického predpisu TP 040 - Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Čistenie miestnych komunikácií a chodníkov po ZÚ bude vrátane nákladov na skládkovanie spätne
zozbieraného posypového materiálu.
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3. Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov
Správa a údržba verejnej zelene spočíva najmä v kosení verejnej zelene a cintorínov,
a to v rozsahu min. 3 x ročne podľa charakteru verejnej zelene. Súčasťou údržby verejnej zelene je
i orez drevín a výruby drevín.
Uvedenú službu realizovať prostredníctvom:
Externého dodávateľa, ktorý bude vybraný na základe verejnej súťaže

Rozsah zabezpečenia verejnej súťaže:
a) Strojné kosenie
437 290,4 m2 z toho: Myjava – 306 499,8 m2
Turá Lúka – 10 022,6 m2
Horný cintorín – 35 794 m2
Dolný cintorín – 58 263 m2
Cintorín T.L.- 26 711 m2
b) Ručné obkášanie
98 600 m2
c) Orez drevín a výrub drevín s podmienkou použitia vysokozdvižnej techniky
- Orez drevín – 80 ks/ročne
- Výrub drevín – 20 ks ročne
Poznámka:
Vrátane ceny za strojné kosenie, resp. ručné obkášanie bude ručné hrabanie trávy
v rozsahu cca 220 000 m2 zahrnuté do ceny kosenia, súčasne i s cenou za zhodnotenie
trávnatej hmoty v rámci prevádzkovania Centra zhodnocovania BRO.
Cena orezu a výrubu drevín bude v rámci odvozu a spracovania v prevádzke Centra
zhodnocovania BRO.
4. Správa a údržba verejného osvetlenia vrátane modernizácie a správa a údržba mestského
rozhlasu
Správa a údržba verejného osvetlenia na území mesta pozostáva z oblastí mesta, časti Turej Lúky,
ostatných okrajových častí (kopaníc) a územia priemyslu – Priemyselná zóna (areál SAM)
a Priemyselný park Myjava.
Celkový počet svietidiel:

1833 ks
z toho: - územie mesta a T.Lúky

– 1692 ks

-Priemyselná zóna (areál SAM)

- 110 ks

- Priemyselný park Myjava

- 31 ks
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Celkový počet rozvádzačov:

47 ks (vrátane priemyselnej zóny a PP Myjava)

1. Komplexné zabezpečenie správy a údržby VO formou verejnej súťaže a to v nasledovnom
rozsahu:
Správa a údržba sústavy verejného osvetlenia
a) 1a) Cena za všetky činnosti pri správe a údržbe VO – prevádzka – za rok
- oprava porúch na VO,
- výmeny zdrojov svetla,
- kontrolná činnosť,
- vykonávanie revízii,
- poruchová pohotovosť
- a ďalšie
b) 1b) Cena nákladov za elektrickú energiu – za rok
2. Modernizácia sústavy VO v zmysle vypracovanej štúdie
a) 1. Etapa modernizácie, realizácia do 11/2021 – odhad ceny 182 131 Eur s DPH
Rozsah prác:
- výmena stožiarov 95 ks

114 000 Eur

- výmena rozvádzačov – 5ks

40 091 Eur

- výmena zemných vedení, cca 800 m

28 040 Eur

- 2a) Cena za modernizáciu 1. Etapa – prepočítaná na rok
b) 2. Etapa modernizácie, realizácia do 11/2022 - odhad ceny 855 667 Eur s DPH
Rozsah prác:
- komplexná výmena pôvodných svietidiel za LED svietidlá – 1660 ks
712 625 Eur
- výmena stožiarov 63 ks
75 600 Eur
- doplnenie riadiaceho modulu do rozvádzačov
- 41 ks
67 442 Eur
2b) Cena za modernizáciu 2. Etapa – prepočítaná na rok

Cena spolu za správu a údržbu verejného osvetlenia vrátane modernizácie na obdobie
kalendárneho roka:
Cena spolu = 1a) + 1b) + 2a) + 2b)
1a) Cena za všetky činnosti pri správe a údržbe VO – prevádzka
1b) Cena nákladov za elektrickú energiu
2a) Cena za modernizáciu 1. Etapa
11

2b) Cena za modernizáciu 2. Etapa
Cieľom 3. etapy je zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej prevádzky VO, prípadného doplnenia nových
svietidiel cca v počte 120 ks, pričom jej realizácia môže byť zabezpečovaná priebežne podľa
aktuálnych potrieb, resp. dostatku finančných prostriedkov. Celková výška odhadovaných nákladov
je 616 425 Eur s DPH.

Mestský rozhlas
Správa a údržba mestského rozhlasu na území mesta pozostáva z oblastí mesta, a centrálnej
časti Turej Lúky. Rozvody rozhlasu sú vzdušné, najmä na stĺpoch VO a v časti i ako zemné rozvody.
Celkový počet rozhlasových reproduktorov:

200 ks

5. Prevádzkovanie priestorov areálu ul. Brezovská ul.
Forma prevádzkovania priestorov areálu na ul. Brezovskej:
a) Administratívnej budovy
(vrátane jej obslužných a doplnkových časti a priestoru Zberného dvora, okrem
plochy Karanténnej stanice – 86 m2)
- Nájom ????? eur
- Predaj
Plocha: 8396 m2
Parc. č. 16354/2, 16354/16, 16354/11, 16354/9, 16354/9 v k.ú Turá Lúka
b) Centrum zhodnocovania BRO
- nájom - ??? Eur
(vrátane potrebnej techniky na zabezpečenie jej prevádzky)
Plocha: 2981 m2
Parc. č. 16354/11, 16354/12, 16354/13, 16354/14 v k.ú Turá Lúka

Súčasťou verejnej súťaže je:
-

dobudovanie zberného dvora (ZD).

Zostatková hodnota majetku (stavebné objekty, technologické zariadenia, stroje) ktorý je
nevyhnutne potrebný pre zabezpečovanie komunálnych služieb je nasledovná:
a)Administratívna budova, Brezovská ul.
111 144,83 Eur
(vrátane jej obslužných a doplnkových častí)
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b)Centrum zhodnocovania BRO, Brezovská ul.
z toho - stavebné časti

1 529 970,00 Eur
1 459 179,00 Eur

- stroje a zariadenia

70 791,00 Eur

(prekopávač hroblí, závesný kontajner 7m3 a 5m3, bubnový separátor, štiepkovač)
Vzhľadom na potrebu dobudovania komplexných služieb je nutné dobudovať zberný dvor (podľa
schválenej projektovej dokumentácie).
Minimálny potrebný rozsah rekonštrukcie ZD

235 000 Eur s DPH

Stavebný a finančný rozsah rekonštrukčných prác je stanovený ako minimálny, tak aby
rekonštrukcia zvýšila kvalitu poskytovaných služieb v ZD, resp. i zohľadňovala ďalšiu predpokladanú
zmenu legislatívy v odpadovom hospodárstve (napr. úprava odpadov pred samotným
skládkovaním).
Iný rozsah prác rekonštrukcie ZD musí byt pred samotnou realizáciou odsúhlasený mestom
Myjava.
a) Termín zahájenia rekonštrukcie 9/2021, ukončenie rekonštrukcie do 10/2023
(počas ?? rokov nájomné zo strany mesta nebude uplatňované)
Záver
Vyhlásenie verejnej súťaže na zmluvné zabezpečenie komunálnych služieb pre Mesto Myjava na
obdobie 15 rokov.
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