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Výzva na predloženie ponuky 

 

                 Obec Rovné 
Rovné 37, 090 16 Rovné 

 

  
  

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Rovné, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

  

,,Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho 
odpadu v obci Rovné – aktivita B“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:                Obec Rovné 

Sídlo:                                                             Rovné 37, 090 16 Rovné 

Štatutárny zástupca:                                     Stanislav Viravec – starosta obce 

IČO:                                                              00330931         

DIČ:                                                              2020808944      

IČ DPH:                                                        -   

Tel.:                                                              +421 54 788 11 05, +421 907 519 381               

E-mail:                                                          obecrovne@centrum.sk 

Internetová stránka:                                     http://www.rovne.ocu.sk   

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  
Obchodné meno:   MP Profit PB, s.r.o. 

Adresa :    Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky 

IČO:     50 068 849 

Kontaktná osoba:   Monika Istenesová  

Telefón:    + 421 902 719 228 

Email:     monika.istenesova@mpprofit.sk 

3. Predmet obstarávania: Služby 
Názov zákazky: “Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz 
komunálneho odpadu v obci Rovné – aktivita B” 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je výber najvhodnejšej ponuky na odstránenie   
nelegálnej skládky a úprava predmetných území do pôvodného stavu. Celé vyčistenie územia sa 
začne bagrovaním a nakladaním odpadu na nákladné autá, veľkoobjemové, kontajnery alebo 
prívesné vozíky ťahané traktormi. Tieto aktivity sa vykonajú podľa možností obce alebo technického 
vybavenia spoločnosti objednanej na zvoz odpadov.  

http://www.rovne.ocu.sk/
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Všetky odpady budú odvážané a zlikvidované. Následne sa zrovná pôda do pôvodného stavu, roviny 
aby sa vytvorilo priestranstvo, kde sa povrch zrekultivuje nasadením trávy, stromov alebo iných 
porastov.  
 
CPV kód:   90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 

     90513000-6 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu 

4. Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní:  

 Uchádzač musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu. 

 Uchádzač musí preukázať podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, že disponuje prevádzkovým alebo technickým vybavením, ktoré má 
uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o poskytovaní služieb, 
ktorá tvorí Prílohu 3 tejto Výzvy. 

Uchádzač Návrh zmluvy o dielo nevypĺňa do Cenovej ponuky! Verejný 

obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb sĺúži 
uchádzačovi iba na oboznámenie sa s obchodnými podmienkami. Uchádzač predložením svojej 
ponuky súhlasí so zmluvnými podmienkami – súhlas vyjadrí v prílohe 5 Návrh na plnenie 
kritérií na vyhodnotenie ponúk tejto výzvy. 
 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Podrobná špecifikácia predmetu 

zákazky sa nachádza v Prílohe 1 tejto Výzvy.  

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 49 306,80 EUR bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miesto dodania predmetu zákazky: parcela č.: 1566/2 E, 1565/2 E, katastrálne územie: Rovné, obec: 
Rovné, okres: Svidník, kraj: Prešovský  
 
Termín dodania predmetu zákazky: Dĺžka výkonu činnosti je v súlade s dĺžkou realizácie služieb, viď 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky v Prílohe 1 tejto Výzvy.  
 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: najneskôr do 3 
mesiacov po protokolárnom prevzatí miesta plnenia predmetu Zmluvy o poskytovaní služieb, 
avšak lehota sa môže zmeniť  v závislosti od návrhu uchádzača na plnenie stanovených 
kritérií, t.j. „Lehota poskytovaných služieb v kalendárnych dňoch“. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v 
zastúpení Ministerstva vnútra SR, operačný program: Ľudské zdroje, spolufinancovavý z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa  

12. Lehota na predloženie ponuky: do 31.8.2018, do 11:00 hod  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, kuriérom alebo osobne na adresu uvedenú v bode 2 tejto 
Výzvy. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku v pracovných dňoch od 8.00 do 
16:00 hod, dňa 31.8.2018 do 11:00 hod. 

 
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

 
Kritérium č. 1: Celková cena za požadovaný predmet zákazky v EUR s DPH (Váha: 80 bodov) 
Kriérium č. 2:  Lehota poskytovaných služieb v kalendárnych dňoch (Váha: 20 bodov) 
Súčet váhových kritérií: max. 100 bodov 
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Kritérium č. 1: „Celková cena za požadovaný predmet zákazky v EUR s DPH“ 
 
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky.   
V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková cena predmetu 
zákazky s DPH, v eurách.  V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná 
celková cena predmetu zákazky v eurách. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie 
navrhovanú zmluvnú cenu v EUR  a skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač 
uvedie v ponuke.  

 
V prípade, ak úspešný uchádzač nebude platca DPH a v čase účinnosti Zmluvy o poskytovaní 
služieb sa zmení postavenie uchádzača na platcu DPH, bude celková cena za predmet zákazky 
nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH. 

 
Spôsob  uplatnenia kritéria:  
Maximálny počet  80 bodov  sa pridelí ponuke uchádzača s predloženou  najnižšou navrhovanou 
cenou za predmet zákazky s DPH. Pri ďalších návrhoch ostatných uchádzačov sa počet pridelených 
bodov určí  ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej hodnotenej ponuky, 
vynásobený maximálnym počtom bodov určeným pre kritérium. 
 

       Najnižšia Celková cena s DPH  
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    x 80  =  výsledný počet bodov 
     Celková cena s DPH x – tého uchádzača 

 
Kritérium č. 2: „Lehota poskytovaných služieb v kalendárnych dňoch“ 

 
Spôsob  uplatnenia kritéria:  
Maximálny počet 20 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s uvedením najkratšej lehoty 
poskytovaných služieb v kalendárnych dňoch po protokolárnom prevzatí miesta plnenia predmetu 
Zmluvy o poskytovaní služieb od verejného obstarávateľa. Pri ďalších návrhoch ostatných 
uchádzačov sa počet pridelených bodov určí  ako podiel najkratšej lehoty poskytovaných služieb a 
navrhovanej lehoty poskytovaných služieb príslušnej hodnotenej  ponuky, vynásobený 
maximálnym počtom bodov určeným pre kritérium. 
 

                    Najkratšia Lehota poskytovaných služieb  
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    x 20  =  výsledný počet bodov 
               Lehota poskytovaných služieb x – tého uchádzača 

 
Spôsob vyhodnotenia ponúk 

 
Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov za 
jednotlivé posudzované údaje/návrhy na plnenie, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po 
pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé posudzované údaje/návrhy na plnenie bude 
vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované údaje/návrhy na plnenie vo 
vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.  

 
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním počtu dosiahnutých bodov – súčtom bodov za všetky 
kritériá. Počet bodov sa bude počítať na dve desatinné miesta pri dodržaní všeobecne platných 
pravidiel zaokrúhľovania.  

 
Úspešnou ponukou sa stane tá ponuka, ktorá po bodovom vyhodnotení všetkých kritérií dosiahne 
najvyšší počet bodov. Druhá v poradí bude ponuka, ktorá po vzájomnom porovnaní celkového počtu 
pridelených bodov dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov 
bude určené analogicky podľa počtu pridelených bodov.  

 
V prípade rovnosti dosiahnutých bodov, ktoré boli pridelené po vzájomnom súčte výsledných 
bodových hodnôt viacerým uchádzačom, rozhoduje o poradí uchádzačov v prospech lepšieho 
umiestnenia vyšší počet bodov dosiahnutý za kritérium č. 1: Celková cena za požadovaný predmet 
zákazky v EUR s DPH. 
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15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Jazyk ponuky:   

Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so 

sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady v pôvodnom jazyku a súčasne 

doložené prekladom do slovenského jazyka (úradný preklad). 

Forma ponuka a počet vyhotovení: 

a) písomne predložená ponuka v listinnej podobe musí spĺňať požiadavky uvedené v tejto 

výzve na predloženie cenovej ponuky, cenová ponuka sa predkladá v jednom origináli 

b) cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke 

c) označenie obálky: 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Obchodný názov 

Sídlo 

 

 

 

 

 

 

 

MP Profit PB, s.r.o. 

Podzámska 34/A 

94002 Nové Zámky 

„VO_ skládka Rovné - NEOTVÁRAŤ!“ 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

Variantné riešenie: neumožňuje sa 

 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 

daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 

predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – podľa Prílohy 4 - Identifikačné údaje 

uchádzača tejto Výzvy. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - podľa Prílohy 5 Návrh 
uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk tejto Výzvy. 

c. Cenová ponuka – Rozpočet – podľa Prílohy 2 Zadanie tejto Výzvy. 

d. Dokumenty na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm e) ZVO: 
Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné 
práce: originál, úradne overená fotokópia, fotokópia alebo dokument vytlačený z internetu 
(u právnických osôb výpis z Obchodného registra alebo u fyzických osôb výpis zo 
Živnostenského registra, alebo v Prílohe 4 - Identifikačné údaje uchádzača uviesť odkaz – 
link na príslušný register (www.orsr, www.zrsr.sk) alebo na register hospodárskych 
subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie). 

e. Dokumenty na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm j) ZVO: 
Potvrdenie prevádzkovateľa skládky: Uchádzač predloží potvrdenie od prevádzkovateľa 
skládky, že uloží / zneškodní komunálny odpad dovezený uchádzačom na legálnej skládke 
v celom objeme (520 ton). Potvrdením môže byť napríklad už uzavretá zmluva medzi 
uchádzačom a prevádzkovateľom skládky alebo zmluva o budúcej zmluve. Potvrdenie musí 
byť predložené v originálnom písomnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii, 
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potvrdené uchádzačom aj prevádzkovateľom skládky. V prípade, ak uchádzač je 
prevádzkovateľ skládky, predloží príslušné potvrdenie v úradne overenej kópii.  

 
16. Otváranie ponúk: 31.8.2018, o 12:00 hod, miesto: MP Profit PB, s.r.o., kancelária: Podzámska 

34/A, 940 02 Nové Zámky, 1. Poschodie 

17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov, za účasti 
verejného obstarávateľa a osoby poverenej k realizácii verejného obstarávania.  

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Monika Istenesová, MP Profit PB, s.r.o., kancelária: Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky, tel: 
0902 719 228, e-mail: monika.istenesova@mpprofit.sk  

 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritérií vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.  

 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb podľa Prílohy 3 

tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva 

musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Výzve, súťažnými podkladmi a s 

ponukou úspešného uchádzača. 

Úspešný uchádzač predloží vyplnený návrh Zmluvy o poskytovaní služieb podľa prílohy 3 

tejto Výzvy a podľa Cenovej ponuky - Rozpočet úspešného uchádzača – v šiestich 

rovnopisoch, podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom úspešného uchádzača, 

vrátane všetkých príloh: 

-  Príloha č. 1: Cenová ponuka – Rozpočet 

- Príloha č. 2: Harmonogram sanácie skládok 

 

 

Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií zverejniť 

uzavretú Zmluvu o poskytovaní služieb a relevantné informácie podľa § 117 ZVO.  

 

Zmluva o poskytovaní služieb s úspešným uchádzačom bude podliehať režimu odkladacej 

účinnosti Zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu 

verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom 

nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo bez akýchkoľvek 

sankcií odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo 

zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác do uplynutia lehôt podľa 

článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných 

zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi 

oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu patria najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

mailto:monika.istenesova@mpprofit.sk
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g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

 

 

Informácia o aplikácii sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní: 

Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže úspešného uchádzača, že počas doby poskytovania služieb 

zamestná podľa zákona č. 331/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu, ktorá bude spĺňať 

kumulatívne nasledovné predpoklady: 

a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň 

b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba. 

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa 

písmena a) a b) vyššie poskytne verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi potrebnú súčinnosť 

spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. 

 

Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže úspešného uchádzača na preukázanie splnenia povinnosti 

úspešného uchádzača zamestnať minimálne jednu osobu počas doby poskytovania služieb 

spĺňajúcu predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej 

splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení 

uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce a súhlasov uchádzačov o 

zamestnanie so spracovaním osobných údajov).  

 

21. Dôvody na zrušenie použitého postupu 

Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená žiadna ponuka, 

- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
 
S úctou  
 
 
Rovné, 20.8.2018 

 
..........................................................  

           Stanislav Viravec – starosta obce 
 
 
 
 
        ………………………………………… 
                      Monika Istenesová – manažér VO 
            (na základe splnomocnenia) 
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Príloha 1 Výzvy na predloženie ponuky:  
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie odstránenia nelegálnej skládky a následná úprava predmetného 
územia do pôvodného stavu. Predmet zákazky bude realizovaný v rámci projektu s názvom „Sanačné 
práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Rovné“. 
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v 
zastúpení: Ministerstvo vnútra SR, cez Operačný program Ľudské zdroje, spolufinancovaný z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
 
V katastrálnom území obce Rovné, na okraji obce, sa nachádza miesto s nezákonne umiestneným odpadom.  
Čierna skládka na parcelách 1566/2 E, 1565/2 E má celkovú rozlohu 1200 m2 (683 m 2 na parcele 1566/2 E 
a 517 m2 na parcele 1565/2 E). 
Dotknuté parcely sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti ornej pôdy, čo predstavuje riziko zamorenia 
spodných vôd a splavovanie nečistôt do pôdy.  
Skládky spôsobuje zvýšenú prašnosť a zápach znepríjemňujúci život obyvateľov, v blízkosti ornej pôdy sa 
prejavuje znečistením pestovaných poľnohospodárskych plodín. 
Čierne skládky spôsobujú ekologickú ujmu pre obec, znečistenie pôdy, vody a ovzdušia, značne tiež znižujú 
kvalitu života obyvateľov, a to tak po zdravotnej, ako i estetickej stránke. 
 

Parcela číslo: Hmotnosť nelegálne umiestneného odpadu: 

1566/2 E, 1565/2 E 520 ton 

 
Hlavným cieľom predkladaného projektu je preto odstránenie nelegálnej skládky a úprava predmetných 
území do pôvodného stavu. 
 
Sanáciou skládky chce obec prispieť k trvalo udržateľnému zlepšeniu životného prostredia v Rovnom a tiež 
zabrániť ďalšiemu nelegálnemu vývozu tuhého komunálneho i stavebného odpadu.  
 
Medzi navrhované aktivity projektu v rámci sanácie skládky preto patria nasledujúce činnosti: 
                  • zber odpadu: 
                             o odkrytie nahromadeného odpadu prekrytého zeminou pomocou nakladača   
                                         resp. mechanizmu  
                             o odťaženie nasypaného odpadu z ťažko dostupného svahu pomocou  
                                         mechanizmu 
                             o nakládka nahromadeného zmiešaného a veľkoobjemového odpadu  
                                         nakladačom do pristavených vozidiel. 
                 • Následne je plánovaný odvoz odpadu do miesta zhromažďovania a zneškodňovania  
                           odpadu poskytovateľa týchto činností. 
                 • Zvyšný nespracovateľný odpad bude uložený a zneškodnený na riadenej skládke  
                           odpadov. 
                 • Následne je plánovaná sanácia a rekultivácia dotknutého územia, na ktorom sa    
                           nachádzal nelegálne umiestnený odpad, do pôvodného stavu úpravou terénu  
                           pomocou stavebnej mechanizácie. Táto rekultivácia bude zabezpečená  
                           prostredníctvom zemných prác na vyrovnanie terénu a plošnú úpravu terénu  -  
                           zarovnanie nerovností, odstránenie kusového odpadu, nevyhovujúcich častí,  
                           plánovaný je aj zásyp zhutnených jám, šachiet, rýh alebo zárezov okolo objektov.  
                           Potom sa plánuje navezenie zeminy, pričom terénne úpravy budú prebiehať tak, aby  
                           okolitá pôvodná vegetácia zostala zachovaná. Po navezení zeminy je plánované na  
                           parcelách založiť lúčny trávnik výsevom ďatelinotrávy, jeho ošetrenie a uvalcovanie. 
Odstránenie nelegálnych skládok prispeje k zásadnému skultúrneniu životného prostredia v obci, k likvidácii 
environmentálnej záťaže, ako aj k odbremeneniu prostredia od tuhých komunálnych odpadov.  
 
Všetky uvedené aktivity budú zabezpečené prostredníctvom zmluvného vzťahu s oprávneným subjektom na 
nakladanie s odpadmi vybratým na základe verejného obstarávania. 
 
Predpokladaná lehota projektu: 09/2018 - 11/2018, t.j. 3 mesiace. 
Miesto výkonu prác: katastrálne územie Obce Rovné, parc. č.: 1566/2 E, 1565/2 E, Obec Rovné, okres 
Svidník, Prešovský kraj. 
 


