
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
OBEC BECKOV, 916 38  BECKOV 180 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

Od 1. januára 2017  Do 31. marca 2017 
 

Zákazka por. č.  01/2017/OcU 

Názov zákazky Služby odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovateľa ČOV 

Druh zákazky Služby 

Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečen odborného a technického dohľadu na základe osvedčenia o 
odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v 
kategórií III. v súlade s osobitnými predpismi a nariadeniami platnými v oblasti vodného a 
odpadového hospodárstva, podľa zákona č.442/2002 Z.z. zo dňa 1. augusta 2002 o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciach a následných zmenách a doplnkoch o zmene a doplnení 
zákona č.276/2001 Z.z. o regulácií sieťových odvetviach a zákona č.230/2005 zo dňa 7.júna 2005, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.442/2002 Z.z..v rozsahu podľa Prílohy č.1, ktorá je nedeliteľnou 
súčasťou zmluvy 

Názov zmluvy Zmluva na služby odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovateľa ČOV 

Dátum uzatvorenia zmluvy 10. 2. 2017 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

10668,00 S DPH 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov AQUASECO  s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 44899831 

Ulica a číslo Bernolákovská 18/A 

Mesto/Obec Ivanka pri Dunaji 

PSČ 900 28 

Štát SK 

Telefón +421245691477 

Email: chupikova@aquaseco.sk 

Internetová adresa (URL): www.aquaseco.sk 
0.1  

 

 

 

 



 
Zákazka por. č.  02/2017/OcU 
 

Názov zákazky Oprava vnútorných stavebných konštrukcií 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je oprava murív a rekonštrukcia povrchov stien a podláh. Dodanie a montáž 
 malého nákladného elektrického výťahu. 

 

Názov zmluvy Zmluva o dielo  

Dátum uzatvorenia zmluvy 3. 3. 2017 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

30397,66 S DPH 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov STAVOKOMPLET, spol. s r.o 

Identifikačné číslo (IČO) 31443443 

Ulica a číslo Mýtna 546 

Mesto/Obec Stará Turá 

PSČ 916 01 

Štát SK 

Telefón +421327764320 

Email:  stavokomplet@stonline.sk 

Internetová adresa (URL): www.stavokomplet.sk 

 

V Beckove: 27.04.2017 

Vypracoval: Ing. Marika Jurčacková 

Schválil: Ing. Ján Križan, starosta 

 


