
 
MESTO POPRAD 

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470, 
v zastúpení primátorom Ing. Antonom Dankom 

(ďalej ako „Vyhlasovateľ”) 
 

podľa § 9a ods. 9 v spojení s §9a ods. 1) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. …./2019 zo dňa 13. júna 
2019 týmto 

vyhlasuje  
 

obchodnú verejnú súťaž 
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy.  

 
 
1. Požiadavky na predmet zmluvy: 
Zmluva na prenájom časti pozemkov na inštaláciu zastávkových prístreškov na autobusových 
zastávkach (ďalej aj “AP”) a na inštaláciu reklamných zariadení – citylightov. Každý účastník 
súťaže predloží svoj návrh zmluvy, ktorý musí obsahovať všetky požiadavky (minimálne aj 
osobitné).   

 
1.1. Minimálne požiadavky na obsah zmluvy: 

 
Poradové 

číslo 
Obsah požiadavky na predmet zmluvy Spôsob vyhodnotenia  

návrh zmluvy obsahuje/neobsahuje 
1. Technické požiadavky na AP vrátane vizualizácie 

ponúkaných AP 
Posúdenie súladu uvedených informácií 
s technickými parametrami ponúkaných AP podľa 
dodanej dokumentácie 

1.1. Zváraná oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami 
v zadnej  a jednej bočnej stene a s presvetlenou 
vitrínou v druhej bočnej stene 

 

1.2. Modulárny (stavebnicový) systém umožňujúci 
variabilitu veľkosti AP  

 

1.3. Rozmery  
1.3.1. Krytá plocha od  minimálne 6 m² do 11 m²  
1.3.2. Minimálna výška 2500 mm  
1.3.3. Minimálna šírka 4100 mm  
1.3.4. Minimálna hĺbka 1650 mm  
1.4. Povrchová úprava oceľových častí konštrukcie:  

1.4.1. Ochranná vrstva zinku s hrúbkou minimálne 80 μm  
1.4.2. Polyesterový práškový vypaľovaný lak s hrúbkou 

minimálne 80 μm 
 

1.5.  Sklenené výplne  
1.5.1. Sklenená bezpečnostná strecha montovaná pomocou 

prvkov s nehrdzavejúcej ocele   
 

1.5.1.1. Strešná krytina minimálne  z kaleného skla hrúbky 
minimálne 8 mm s potlačou  

 

1.5.1.2. Odvodnenie strechy samospádom z okraja strechy  
1.5.2. Zadná stena z kaleného skla s hrúbkou minimálne 6 

mm s bezpečnostnou potlačou  
 

1.5.3. Bočná stena 1 z kaleného skla s hrúbkou minimálne 6 
mm s bezpečnostnou potlačou 

 

1.5.4. Bočná stena 2 ako integrovaná presvetlená vitrína -  



citylight   
1.6. Minimálne integrované vybavenie – drevená lavička 

minimálne pre 3 osoby s vonkajšou povrchovou 
úpravou upevnená na nosnej oceľovej konštrukcii, 
účelová predpríprava plochy pre umiestnenie 
cestovného poriadku    

 

1.7. Kotvenie pod dlažbu alebo do betónového základu    
1.8. Hmotnosť minimálne 700 kg.   Ak bude účastník deklarovať menšiu je nevyhnutné 

požiadať o vysvetlenie. 
1.9. Tolerancia rozmerov a tvarov maximálne  podľa 

normy STN EN 1090-2+A1:2012 
 

1.10. Zvariteľnosť kovových častí konštrukcie minimálne  
podľa normy STN EN 1090-2+A1:2012 

 

1.11. Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky 
minimálne  podľa normy STN EN 1993-1-10 

 

1.12. Úprava povrchu minimálne stupeň 3 podľa normy 
STN EN 1090-2+A1:2012 

 

1.13.  Požiarna charakteristika  – konštrukcia prístrešku 
podľa normy STN EN 13501-1+A1 (A1) 

 

1.14. Požiarna charakteristika – lavička podľa normy STN 
EN 13501-1+A1 (D-s2,d0) 

 

1.15. Trieda prevedenia CC2/PC2/SC1 podľa normy STN 
EN 1090-2+A1:2012 

 

1.16. Zaťaženie snehom podľa normy STN EN 1991-1-3:  
1.17. Plošná záťaž minimálne 1,5 kN/ m² (150 kg/ m²)   

1.17.1. Koncentrovaná záťaž minimálne 1 kN (100 kg  
1.18.. Zaťaženie vetrom podľa normy STN EN 1991-1-4 – 

garantovaná odolnosť proti vetru do rýchlosti 25,1 m/s 
(90 km/ hod.).  

 

1.19. Záruka minimálne 60 mesiacov.  
1.20.  Spôsob ukotvenia AP – opis technického riešenia 

ukotvenia AP a jeho grafické vyhotovenie (nákres, 
prezentácia) 

 

1.21. Požadovaná minimálna frekvencia údržby čistenia a 
umývania AP a zariadení každých 60 kalendárnych dní 

 

1.22. Maximálna lehota výstavby – 180 kalendárnych dní.  
1.23. Maximálna lehota na odstránenie AP po uplynutí 

zmluvného vzťahu – 120 kalendárnych dní. 
 

1.24. Garantovaná starostlivosť o AP a zariadenia – 
minimálne 5 rokov odo dňa odovzdania do užívania. 

 

1.25. Záväzná maximálna zmluvná lehota na odstránenie 
bežného neúmyselného poškodenia AP  

 

1.25.1. do 5 AP 14 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia poškodenia 
1.25.2. od 6 – 20 AP 30 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia poškodenia 
1.25.3. od 20 a viac 60 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia poškodenia 

 
Celkové vyhodnotenie: v prípade, že akákoľvek určená požiadavka bude vyhodnotená pri 
konkrétnom hospodárskom subjekte ako nesplnená, resp. nedodržaná, súťažný návrh 
predložený takýmto hospodárskym subjektom nebude ďalej v rámci obchodnej verejnej 
súťaže hodnotený. V prípade nejasnosti vyhlasovateľ požiada dotknutého účastníka 
o vysvetlenie, resp. doplnenie súťažného návrhu.  
 

1.2. Navrhované plnenie nad rámec minimálnych požiadaviek na predmet zmluvy: 
 

Poradové 
číslo 

Navrhované plnenie nad rámec minimálnych 
požiadaviek na predmet zmluvy 

Spôsob vyhodnotenia  

1. Úroveň inovatívnosti technického riešenia zariadení Návrhu s najnižšou záťažou na životné prostredie  



vo vzťahu k požiadavkám na energetickú náročnosť 
a ochranu životného prostredia (záťaž na životné 
prostredie)  – napr.  kumulovaná spotreba energie 
všetkých zariadení podľa technických parametrov 
udávaných výrobcom, spôsob napojenia zariadení 
napr. kolektorové napojenie, využitie 
nízkoenergetických svietidiel (LED)  

bude pridelených 30 bodov. Ostatným zostupným 
spôsobom vždy o 3 body menej ako bolo pridelených 
predchádzajúcemu hodnotenému návrhu až po 0 
bodov.  

2. Estetické vlastnosti riešenia. Celkové hodnotenie bude spočívať zo súčtu 
pridelených bodov za jednotlivé podkritériá.   

2.1. Úroveň zohľadnenia dizajn manuálu obce pri 
jedinečnosti riešenia. 

Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

2.2. Modernosť riešenia - využitie moderných dizajnových 
trendov a prvkov  

Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov pričom 
návrhu využívajúcemu najviac moderných 
dizajnových prvkov bude pridelený plný počet bodov. 

2.3. Úroveň súladu navrhovaných AP s okolitou krajinou.   Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 
2.4. Úroveň súladu navrhovaných AP s okolitou 

architektúrou. 
Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

2.5. Úroveň jednoduchosti riešenia pri zachovaní jeho 
funkčnosti  a technických parametrov. 

Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

2.6. Prívetivosť pre užívateľov AP – úroveň doplnkového 
vybavenia AP pre zvýšenie komfortu ich užívateľov ( 
napr. ochrana pred nepriaznivým počasím, 
umiestnenie cestovných poriadkov) 

Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov.  

2.7. Vizuálny súlad navrhovaných doplnkov s riešením AP 
vrátane propagačných zariadení.  

Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

3. Technické vlastnosti    
3.1.  Úroveň riešenia ochrany pred poškodením činnosťou 

osôb (antivandal prvky, monitorovanie priestoru). 
Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov.  

3.2. Rozsah navrhovaných doplnkov nad rámec 
minimálnych zmluvných požiadaviek                  ( 
tabuľa pre cestovný poriadok, miesta na sedenie, 
informačná tabuľa, kôš na odpadky, identifikácia 
príslušnej zastávky  hromadnej dopravy, inštruktážne 
oznamy k užívaniu zariadenia). 

Za každý doplnok 5 bodov.  

3.3. Úroveň osvetlenia priestoru AP a jeho doplnkov. Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 
3.4. Tolerancia rozmerov a tvarov menšia ako uvádza 

norma STN EN 1090-2+A1:2012 
Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

3.5. Zvariteľnosť kovových častí konštrukcie nad rámec 
normy STN EN 1090-2+A1:2012 

Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

3.6. Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky 
nad rámec normy STN EN 1993-1-10 

Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

3.7. Požiarna charakteristika  – konštrukcia prístrešku nad 
rámec STN EN 13501-1+A1 (A1) 

Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

3.8. Požiarna charakteristika – lavička nad rámec  STN EN 
13501-1+A1 (D-s2,d0) 

Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

3.9. Zaťaženie snehom: Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 
3.9.1. Plošná záťaž nad 1,5 kN/ m² (150 kg/ m²)  Ak áno - 10 bodov  
3.9.2. Koncentrovaná záťaž nad 1 kN (100 kg Ak áno - 10 bodov 
3.10. Garantovaná odolnosť proti vetru dos rýchlosťou nad 

25,1 m/s (90 km/ hod.). 
Ak áno 5 bodov a za každých 5 km/h nad 90 km/h 5 
bodov  

3.11. Centralizovaný zvod dažďovej vody so zberným 
vývodom do jedného miesta  integrovaný v rámci 
konštrukcie AP 

Ak áno – 10 bodov 

4. Funkčné vlastnosti  
4.1. Úroveň  bezpečnosti užívateľov (použité materiály, 

tvar AP a použitých prvkov....  
Za každý bezpečnostný prvok 5 bodov. 

4.2. Komfort užívateľov (maximálny počet  osôb, ktoré 
môžu užívať AP v jednom čase, jednoduchosť 
prístupu k prostriedkom dopravy)    

Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov pričom 
v rámci počtu užívateľov sa použije vzorec počet 
užívateľov hodnotenej ponuky/najvyšší ponúknutý 



počet užívateľov x 10.  
4.3. Dostupnosť, resp. komfort pre telesne postihnutých 

užívateľov AP. 
Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

4.4. Priaznivosť riešenia pre nevidomých užívateľov AP. Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 
4.5.  Priestorový súlad navrhovaných doplnkov s riešením 

AP vrátane propagačných zariadení.  
Hodnotenie bude v škále od  0 po 10 bodov. 

4.6. Záväzná zmluvná lehota výstavby AP nižšia 180 
kalendárnych dní. 

Návrhu s najkratšou lehotou výstavby bude 
pridelených 50 bodov. Ostatným bude pridelený počet 
bodov na základe podielu najkratšej navrhovanej 
lehoty výstavby a lehoty výstavby uvedenej 
v hodnotenom návrhu vynásobeného 50.   

4.7. Záväzná zmluvná lehota na odstránenie AP po 
uplynutí zmluvného vzťahu kratšia 120 kalendárnych 
dní. 

Návrhu s najkratšou lehotou bude pridelených 50 
bodov. Ostatným bude pridelený počet bodov na 
základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty 
výstavby a lehoty výstavby uvedenej v hodnotenom 
návrhu vynásobeného 50.   

4.8. Garantovaná starostlivosť o AP a zariadenia nad 5 
rokov odo dňa odovzdania do užívania. 

Návrhu s najdlhšou lehotou garantovanou 
starostlivosťou bude pridelených 50 bodov. Ostatným 
bude pridelený počet bodov na základe 
podielu  lehoty uvedenej v hodnotenom návrhu 
a najdlhšej lehoty vynásobeného 50.   

4.9. Záväzná zmluvná lehota na odstránenie bežného 
neúmyselného poškodenia AP kratšia ako 
požadovaná: 

 

4.9.1 do 5 AP (menej ako 14 kalendárnych dní) Návrhu s najkratšou lehotou bude pridelených 10 
bodov. Ostatným bude pridelený počet bodov na 
základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty a lehoty 
y uvedenej v hodnotenom návrhu vynásobeného 10.   

4.9.2 od 6 – 20 AP (menej ako 30 kalendárnych dní) Návrhu s najkratšou lehotou bude pridelených 10 
bodov. Ostatným bude pridelený počet bodov na 
základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty a lehoty 
y uvedenej v hodnotenom návrhu vynásobeného 10.   

4.9.3 od 20 a viac (menej ako 60 kalendárnych dní) Návrhu s najkratšou lehotou bude pridelených 10 
bodov. Ostatným bude pridelený počet bodov na 
základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty a lehoty 
y uvedenej v hodnotenom návrhu vynásobeného 10.   

 
Nedodržanie záväzných parametrov ponúkaných účastníkmi v OVS bude mať za následok 
zmluvnú penalizáciu. 

 
 1.3. Osobitné zmluvné podmienky: 
 

Poradové 
číslo 

Obsah osobitnej zmluvnej podmienky Spôsob vyhodnotenia 

1. Prehlásenie o spôsobilosti účastníka plniť predmet 
zákazky doplnené referenciami  nad  90 AP. 

Za každých 10 AP preukázaných v rámci 
predložených referencií nad 90 AP vyhlasovateľ 
pridelí 1 bod.  

2. Rozsah poskytnutého priestoru zariadení účastníka pre 
informačnú činnosť vyhlasovateľa voči verejnosti.   

Za každý zmluvný plagátomesiac v kalendárnom roku 
bude pridelených 5 bodov. 

3. Obchodné podmienky poskytnutého priestoru podľa 
bodu 2. 

Najvýhodnejšiemu návrhu obchodných podmienok 
bude pridelených 30 bodov. Ostatným zostupným 
spôsobom vždy o 5 bodov menej ako dostal 
predchádzajúci návrh až po 0 bodov. 

4. Trvanie zmluvy nad rámec všeobecných zmluvných 
podmienok (5 rokov)  

Za každý rok trvania zmluvy nad 5 rokov bude 
pridelených 5 bodov.    

5. Celková ročná výška nájomného za prenájom 
pozemkov.   

25 bodov bude pridelených návrhu s najvyšším 
navrhovaným celkovým ročným nájomným za nájom 
pozemkov. Ostatným návrhom bude pridelený počet 



bodov nasledovne podľa vzorca: výška nájomného 
hodnoteného návrhu/výška najvyššieho ponúknutého 
nájomného x 25 bodov.  

6. Lehota výstavby AP odo dňa nadobudnutia súhlasu 
príslušného zodpovedného orgánu.. 

100 bodov bude pridelených návrhu s najkratšou 
navrhovanou zmluvnou lehotou výstavby AP. 
Ostatným návrhom bude pridelený počet bodov 
nasledovne podľa vzorca: lehota výstavby AP 
hodnoteného návrhu/najkratšia ponúknutá zmluvná 
lehota výstavby x 100 bodov. 

7. Lehota uvedenia predmetu nájmu  po ukončení 
zmluvného vzťahu do pôvodného stavu primeraného 
opotrebeniu (lehota demontáže AP).  

25 bodov bude pridelených návrhu s najkratšou 
navrhovanou zmluvnou lehotou. Ostatným návrhom 
bude pridelený počet bodov nasledovne podľa vzorca: 
lehota výstavby AP hodnoteného návrhu/najkratšia 
ponúknutá zmluvná lehota výstavby x 25 bodov. 

8. Garantovaná starostlivosť o AP a jeho vybavenie nad 5 
rokov. 

50 bodov bude pridelených návrhu s najdlhšou 
navrhovanou garantovanou starostlivosťou. Ostatným 
návrhom bude pridelený počet bodov nasledovne 
podľa vzorca: garantovaná starostlivosť hodnoteného 
návrhu/najdlhšia ponúknutá garantovaná starostlivosť 
x 50 bodov. 

9.  Podpora eliminácie vizuálneho smogu (odstraňovania 
reklamných stavieb) v počas trvania zmluvného 
vzťahu  a ďalších navrhovaných podporných služieb.   

50 bodov bude pridelených návrhu s najefektívnejším 
riešením eliminácie vizuálneho smogu v obci 
z hľadiska hodnoty navrhovaných služieb s tým 
spojených. Ostatným návrhom bude pridelený 
alikvótny počet bodov podľa jeho porovnania 
s najlepším návrhom, pričom, môže byť pridelených 
aj 0 bodov.    

10.  Navrhovaný počet samostatných citylightov vo vzťahu 
k požadovanému počtu AP vrátane odôvodnenia.   

50 bodov bude pridelených návrhu s najnižším, 
relevantne odôvodneným počtom citylightov    

 
Nedodržanie záväzných parametrov ponúkaných účastníkmi v OVS bude mať za následok 
zmluvnú penalizáciu. 

 
2. Podmienky účasti: 
 

● Splnenie podmienok účasti  uvedených pod poradovými číslami 1. až 13. preukáže 
každý účastník OVS samostatne za seba. V prípade skupiny hospodárskych subjektov, 
ktorá sa zúčastňuje OVS, predkladá každý člen skupiny samostatne za seba.  

● Splnenie podmienok účasti  uvedenými pod poradovými číslami 14. až 18. preukazuje 
každý účastník OVS samostatne za seba, v prípade skupiny hospodárskych subjektov, 
ktorá sa zúčastňuje OVS postačuje preukázanie splnenie ktorejkoľvek dotknutej 
podmienky účasti  jedným členom.  

● Splnenie podmienky účasti uvedenej pod poradovým číslom 19. preukáže účastník 
zmluvou s odborne spôsobilou osobou (pracovná alebo obdobná zmluva, dodávateľská 
zmluva, zmluva o poskytnutí odborných kapacít a pod.), z ktorej bude vyplývať, že 
odborné kapacity pri realizácii výstavby AP a zariadení bude účastník reálne využívať. 

● Splnenie podmienok účasti uvedenými pod poradovými číslami 18., 20. a 21. 
preukazuje každý účastník OVS samostatne za seba, v prípade skupiny hospodárskych 
subjektov, ktorá sa zúčastňuje OVS postačuje preukázanie splnenie ktorejkoľvek 
dotknutej podmienky účasti  jedným členom. Podmienku účasti môže účastník 
preukázať zmluvou s dodávateľom ponúkaných výrobkov o dodaní výrobkov 
a zmluvou, z ktorej bude jednoznačne vyplývať, že požadované kapacity pri realizácii  
výstavby AP a zariadení bude účastník reálne využívať (dodávateľská zmluva, zmluva 
o poskytnutí odborných kapacít a pod.), pokiaľ to nebude vyplývať priamo 
z dodávateľskej zmluvy. 



● V rámci preukázania splnenia podmienky účasti uvedenej v bode 21. účastník predloží 
požadované doklady za všetky ponúkané výrobky. 

  
Poradové 

číslo 
Obsah podmienky účasti Spôsob preukázania 

1. Oprávnenie na trhu dodávať predmet zmluvy vo vzťahu k jej 
účelu.  

údaje potrebné k overeniu 

2. Preukázanie, že účastník súťaže nebol, ani jeho štatutárny 
orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin 
korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z 
trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný 
čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný 
čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. 

údaje potrebné k overeniu 

3. Preukázanie neexistencie nedoplatkov poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Potvrdenie Sociálnej poisťovne a potvrdenia zdra- 
votných poisťovní, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 
predkladania návrhov na uzavretie zmluvy 

4. Neexistencia daňových nedoplatkov  v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie 
staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania návrhov 
na uzavretie zmluvy  

5. Preukázanie neexistencie vyhlásenia konkurzu na majetok 
účastníka, jeho reštrukturalizácie, likvidácie, ani skutočnosti, 
že konkurzné konanie bolo proti nemu zastavené pre 
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku.  

Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 
mesiace ku dňu predkladania návrhov na uzavretie 
zmluvy 

6. Preukázanie neexistencie závažného porušenia povinností v 
oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 
pracovného práva, za ktoré účastníkovi bola právoplatne 
uložená sankcia v predchádzajúcich troch rokoch od 
vyhlásenia OVS.  

Čestné vyhlásenie, ktorého pravdivosť obsahu 
overuje vyhlasovateľ na základe informácií 
získaných z verejných zdrojov. 

7. Preukázanie neexistencie závažného porušenia profesijných 
povinností v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia 
OVS. 

Čestné vyhlásenie, ktorého pravdivosť obsahu 
overuje vyhlasovateľ na základe informácií 
získaných z verejných zdrojov. 

8. Preukázanie neexistencie zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  

Čestné vyhlásenie, ktorého pravdivosť obsahu 
overuje vyhlasovateľ na základe informácií 
získaných z verejných zdrojov. 

9.  Oprávnenie byť partnerom verejného sektora. 
 
 
 

Zápis do registra partnerov verejného sektora 
(RPVS) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ak takáto povinnosť je 
účastníkovi súťaže uložená uvedeným zákonom. 
Čestné vyhlásenie účastníka OVS  overuje 
vyhlasovateľ vo verejne dostupnom  RPVS. 

10. Vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky z ktorého 
musí bude vyplývať, že  účastník OVS má v banke vedený 
účet s uvedením doby jeho existencie, že predmetný účet nebol 
v priebehu posledných troch rokoch ku dňu predkladania 
návrhov v nepovolenom debete, nebol predmetom exekúcie 
a že účastník si riadne plní všetky záväzky voči banke. 

Vyjadrenie všetkých bánk, v ktorých má účastník 
OVS vedené účty a čestné vyhlásenie, že uviedol 
všetky banky, ktorého úplnosť a pravdivosť obsahu 
overuje vyhlasovateľ OVS. 
  

11.  Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo 
výške predpokladanej možnej vzniknutej škody 
vyhlasovateľovi.  

Predloženie záväzného návrhu na poistenie. 



12. Finančná spôsobilosť účastníka za predchádzajúce tri roky, 
alebo v závislosti od vzniku alebo prevádzkovania činnosti 
hospodárskeho subjektu účastníka, ku dňu predkladania 
návrhov na uzavretie zmluvy – dosiahnutý obrat za uvedené 
obdobie v minimálnej výške podľa predpokladanej hodnoty 
plánovanej investície, ktorú bude účastník povinný uviesť do 
návrhu zmluvy. 

Čestné vyhlásenie o celkovom obrate za požadované 
obdobie, ktorého obsah  a pravdivosť overí vyhla- 
sovateľ v registri účtovných závierok, alebo 
z ďalších verejne dostupných zdrojov.  

13. Preukázanie uskutočnených plnení rovnakého charakteru 
(referencie) – realizácia AP v rozsahu minimálne 90 AP za 
predchádzajúcich 5 rokov. 

Zoznam všetkých predchádzajúcich rovnakých 
plnení za predchádzajúce obdobie podpísaný 
oprávnenou osobou/oprávnenými osobami účastníka 
doplnený potvrdenými referenciami odberateľov, 
ktoré musia obsahovať:  
a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, 
adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, IČO 
dodávateľa - účastníka alebo dátum narodenia,  ak 
nebolo pridelené IČO, 
b) názov a identifikáciu odberateľa, 
c) číslo zmluvy a odkaz na elektronickú adresu na 
ktorej je zverejnená ak sa  jej zverejnenie vyžaduje 
podľa zákona č.   
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
d) predmet zmluvy, z ktorého vyplynie, že sa jedná 
o rovnaký predmet zmluvy ako je požadovaný 
predmet zmluvy v rámci OVS, 
e) množstvo, objem  a rozsah plnenia, 
f) hodnotu zmluvy a sumu skutočného plnenia, 
g) miesto plnenia a lehotu plnenia, 
h) hodnotenie plnenia podľa zmluvy, či bol jej 
predmet dodaný v požadovanom rozsahu  a kvalite, 
a či bolo celkové plnenie uspokojivé alebo 
neuspokojivé, 
i) informáciu či došlo k odstúpeniu od zmluvy zo 
strany objednávateľa z dôvodu jej podstatného 
porušenia dodávateľom, 
j) dátum vyhotovenia referencie, 
k) podpis oprávnenej osoby odberateľa. 

14. Zavedenie opatrení na zabezpečenie kvality podľa EN STN 
9001, ktoré budú realizované pri plnení zmluvy vo vzťahu 
k výstavbe AP, resp. zariadení. 

Certifikáty manažérstva kvality ISO 9001 – pre 
výrobu a montáž oceľových konštrukcií. 

15. Vzdelanie a odborná prax osôb určených na plnenie zmluvy.  Životopis stavbyvedúceho preukazujúci samostatnú 
odbornú prax v stavebníctve a oprávnenie vydané 
SKSI na výkon funkcie stavbyvedúceho, zmluva 
preukazujúca využitie kapacít odborne spôsobilej 
osoby účastníkom. 

16. Zavedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré 
budú realizované pri plnení zmluvy. 

Certifikáty environmentálneho manažérstva ISO 
14001 – pre výrobu a montáž oceľových konštrukcií. 

17. Preukázanie zhody ponúkaných výrobkov s požiadavkami 
STN a minimálnymi požiadavkami vyhlasovateľa.  
 

Fotografie a podrobné opisy navrhovaných AP 
a certifikáty alebo potvrdenia s jednoznačne 
identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie 
a technické normy vzťahujúce sa na AP, vydané 
oprávnenými orgánmi kontroly kvality 
s právomocou posudzovať zhodu. V prípade, že 
ponúkaný výrobok/ponúkané výrobky 
nezodpovedajú výrobkom uvedeným v  Prílohe č. 1 
k vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja  č. 162/2013 Z. z. účastník 
predloží stanovisko orgánu technického 
posudzovania o takejto skutočnosti. 

18. Preukázanie, že navrhovateľ má vysporiadané všetky záväzky 
voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zaria- 

 Čestné vyhlásenie navrhovateľa. 



deniam. 
 
 
Odôvodnenie použitia určených podmienok účasti: 
Poradové číslo 1. až 13: preukázanie spôsobilosti účastníka OVS na uzavretie zmluvy 
s verejným sektorom. 
Poradové číslo  14. až 16.: preukázanie finančnej stability a dôveryhodnosti účastníka 
v predchádzajúcom období z dôvodu overenia schopnosti kvalitne plniť predmet zmluvy 
z hľadiska jeho finančného zabezpečenia.  
Poradové číslo  17. až 21.: preukázanie odbornej  a technickej spôsobilosti účastníka vo 
vzťahu k požadovanému predmetu zákazky s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie 
kvality navrhovaných riešení. 
 
Vyhodnotenie: každú určenú podmienku účasti komisia na vyhodnotenie súťažných návrhov 
vyhodnotí spoločne.   
 
Celkové vyhodnotenie: v prípade, že akákoľvek určená podmienka bude vyhodnotená pri 
konkrétnom hospodárskom subjekte ako nesplnená, súťažný návrh predložený takýmto 
hospodárskym subjektom nebude ďalej v rámci obchodnej verejnej súťaže hodnotený.  
 
3. Ďalšie podmienky súťaže: 

 
● Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, 

ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, 
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. 

● Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného 
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa 
a v ním stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byť 
písomne doručená spôsobom určeným na  predkladanie návrhov. 

● Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené      
po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Predložené 
návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy. 

● Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, listom  
odovzdaným pošte na doručenie najneskôr do 15-tich dní odo dňa vyhodnotenia verejnej 
obchodnej súťaže. 

● Termín uzatvorenia nájomnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia 
výsledkov verejnej obchodnej súťaže. V prípade, že do desiatich kalendárnych dní od 
vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného 
návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

● Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 
● Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 

súťaže. 
 
4. Termín a miesto predkladania návrhov: 
 
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť 
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené: 

- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa  
- heslo „Súťaž – Nájom pozemkov na AP a citylighty”  
- označenie „neotvárať“   



- adresa príjemcu:   Mestský úrad Poprad  
    Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 
    058 01  Poprad 

Návrh nájomnej zmluvy musí byť v slovenskom jazyku, navrhovateľom riadne podpísaný 
a doručený v štyroch (4) rovnopisoch. 
 
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 02. augusta 2019 do 12.00 hod.  
 
5. Vyhodnotenie návrhov:  
 
a) Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, 
dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov. 
b) Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná 
najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení 
súťažných návrhov je vylúčená. 
c) Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov  
a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok 
súťaže, nebude do súťaže zaradený. 
d) O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a 
sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, 
spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov. 
 
6. Zo súťaže sa vylučujú: 
 

1. súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach 
súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah, 

2. súťažné návrhy, doručené po lehote na predkladanie návrhov, 
3. súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas 

súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 
bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu, 

4. návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže. 
 
7. Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov: 
 
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a spôsob vyhodnotenia sú uvedené v bodoch 1 a 
2 týchto podmienok. 
Komisia pre vyhodnotenie súťaže môže spôsob vyhodnotenia prispôsobiť a upraviť                   
pred otváraním obálok so súťažnými návrhmi. Spôsob hodnotenia musí byť uvedený                       
v zápisnici z vyhodnotenia súťažných návrhov. 
Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedených kritérií a určí 
poradie navrhovateľov. 
 
8. Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu 
návrhu,  

b) meniť uverejnené podmienky súťaže,  



c) zrušiť súťaž, 
d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa 

na doplnenie a vykonanie opravy, 
e) vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom 

dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž). 
 
Poprad, 13. 06. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Anton Danko 
            primátor mesta 
 
 
 
 
 



č. uzlu Súčasný názov Nový názov Stĺpik Záliv Správca Prístrešok Ďalšie vybavenie parcela Vlastník parcely
1 nie SMK Poprad áno lavička, kôš 2471/31 Zberné suroviny Žilina a.s.
2 nie - nie nie 2484/10 Mesto Poprad
1 nie - nie nie 2451/2 Sintra, spol. s.r.o.
2 nie - nie nie 2474/1 Podtatranská vodárenská spoločnosť
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 2081 Mesto Poprad
2 áno SMK Poprad áno lavička, kôš 2508 Mesto Poprad
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 2035/2 Mesto Poprad
2 áno SMK Poprad áno lavička, kôš 2550 Mesto Poprad
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1889 Mesto Poprad
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1888/1,2 Mesto Poprad
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 631/17 Slovenská sporiteľňa
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 424/1 Mesto Poprad
1 nie - nie nie 733/1 Mesto Poprad
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 733/1 Mesto Poprad
1 nie SMK Poprad áno lavička, kôš 2623 Mesto Poprad
2 nie SMK Poprad áno lavička, kôš 918 Mesto Poprad
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 2993/533 Mesto Poprad
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 2993/790 Mesto Poprad
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 2993/582 Mesto Poprad
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 3009/324 Mesto Poprad
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 2993/533 Mesto Poprad
2 áno SMK Poprad áno lavička, kôš 3009/418 Mesto Poprad
1 áno SMK Poprad áno lavička, kôš 3009/541 Mesto Poprad
2 áno SMK Poprad áno lavička, kôš 3009/563 Mesto Poprad
1 áno SMK Poprad áno lavička, kôš 3222/148 Mesto Poprad
2 nie SMK Poprad áno lavička, kôš 3222/321 Mesto Poprad
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 3006/300 Marek Singer, Wien
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 3006/228 SR - Slovenská správa ciest
1 nie - nie nie 2732/4 Mesto Poprad
2 nie - nie lavička, kôš 2735/2 Mesto Poprad
1 áno SMK Poprad áno lavička, kôš 246/7 Mesto Poprad
2 áno - nie lavička, kôš 246/6 Mesto Poprad
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 2596/27 Mesto Poprad
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 2993/1 Mesto Poprad
1 áno - nie nie 1815/8 Mesto Poprad
2 nie - nie nie 1815/8 Mesto Poprad

19 PP, Spišská Sobota, ZŠ Spišská Sobota, ZŠ 1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1749/1 neznámy
20 PP, Spišská Sobota, Nák. Stredisko Spišská Sobota, Jesenského 1 nie euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1771/7 Mesto Poprad

1 nie - nie nie 1787/1 Mesto Poprad
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1787/1 Mesto Poprad
1 áno - nie nie 1222/4 Mesto Poprad
2 áno - nie nie 1222/4 Mesto Poprad
1 áno - nie nie 1290/3 NDS a.s.
2 áno - nie nie 1338/4 Mesto Poprad
1 áno - nie nie 1812/43 Mesto Poprad
2 áno - nie nie 1411/2 Mesto Poprad
1 áno - nie nie 482/1 Mesto Poprad
2 áno - nie nie 1417/136 Mesto Poprad
1 áno - nie nie 1690/3 PSK
2 áno - nie nie 188 PSK

27 PP, Stráže, nám. Stráže, Námestie 1 nie euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 450/1 Mesto Poprad
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš neznáma neznámy
2 nie - nie nie neznáma neznámy
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš neznáma neznámy
2 nie - nie nie neznáma neznámy
1 áno SMK Poprad áno lavička, kôš neznáma neznámy
2 áno - nie nie 3233/62 neznámy

31 PP, Matejovce, Lidická Matejovce, Lidická 1 nie euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 955/1 Mesto Poprad
32 PP, Matejovce, Kostol Matejovské námestie 1 nie euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 959/1 Mesto Poprad
33 PP, Matejovce, Hnilec Matejovce, Hnilec 1 áno SMK Poprad áno lavička, kôš 824/96 Mesto Poprad
34 PP, Matejovce, ZK Matejovce, Športové centrum 1 nie SMK Poprad áno lavička, kôš 961/7 Mesto Poprad
35 PP, Matejovce, Tatramat Matejovce, Tatramat 1 áno - áno lavička, kôš 983/9 Mesto Poprad

1 nie - nie nie 2698/130 Tatrakon, spol. s.r.o.
2 nie - nie nie 2698/131 Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o.
1 nie - nie nie 983/1 SR
2 nie - nie nie neznáma neznámy
1 áno - nie nie 1825/28 PSK
2 áno - nie nie 472/12 Mesto Poprad
1 áno - nie nie 2602/3 Mesto Poprad
2 áno - nie nie 60/32 OC Forum

40 PP, Spišská Sobota, Košická ZŠ Spišská Sobota, ZŠ 1 nie - nie nie 1750 Mesto Poprad
41 PP, Spišská Sobota, Košická č.d.2635 Spišská Sobota, Orlická 1 nie - nie nie 1755/1 Mesto Poprad
42 PP, Spišská Sobota, Košická 2750 Spišská Sobota, Budovateľská 1 nie - nie nie 1755/1 Mesto Poprad

1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1810/1 Bratská jednota baptistov
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš

44 PP, Veľká Vodárenská, Šafarikova Veľká, Šafárikova 1 nie euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 234/2 Mesto Poprad
1 nie euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1375 Mesto Poprad
2 nie euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1375 Mesto Poprad
1 nie euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1109/1 Mesto Poprad
2 nie - nie nie 1267/1 Mesto Poprad
1 nie - nie nie 1109/2 Mesto Poprad
2 nie - nie nie 1109/2 Mesto Poprad

48 PP, Veľká, Široká Veľká, Široká 1 nie SMK Poprad áno lavička, kôš neznáma neznámy
1 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1302/1 neznámy
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 1302/1 neznámy

50 PP, Sp. Sobota, Vagonárska Uralská Spišská Sobota, Uralská 1 nie SMK Poprad áno lavička, kôš 1740/1 Mesto Poprad
1 áno - áno nie 3006/35 Lidl Slovensko v.o.s.
2 áno euroAWK s.r.o. áno lavička, kôš 2993/552 Mesto Poprad
1 nie - nie nie 1740/1 Mesto Poprad
2 nie - nie nie 1740/1 Mesto Poprad

53 PP, Veľká, cintorín Veľká, Cintorín 1 nie - nie nie 1638/2 neznámy

51 PP, Nové mesto, Antimón Bajkalská

37 PP, Matejovce, Whirlpool Matejovce, Whirlpool

38 PP, Štefánikova, zimný štadión Zimný štadión

PP, Veľká, Široká Bytový podnik49 Veľká, Železničná

39 PP, NC Forum NC Forum

45 PP, Veľká, nám. Veľká, Námestie

46 PP, Veľká, Teplická Zdravotné stredisko Veľká, Zdravotné stredisko

PP, Veľká, Teplická, Široká47 Veľká, Teplická

36 PP, Matejovce, GGP Matejovce, GGP

29 PP, Nové mesto, Myšlienka Šoltésovej

30 PP, Nové mesto, Nádej Cirkevné gymnázium

28 PP, Nové mesto, Rastislavova Rastislavova

25 PP, Kukučínova Kukučínova

26 PP, Stráže OSC Stráže, Skladová

24 PP, Tatravagónka Tatravagónka

21 PP, Spišská Sobota, nám. Spišská Sobota, Námestie

22 PP, Spišská Sobota, Oktan Spišská Sobota, Matejovská

23 PP, Tatravagónka, Oktan Štefánikova

16 PP, Obv. Úrad Mozaika 1. mája/OD Prior

17 PP, nové mesto, Váh Dostojevského

18 PP, Spišská Sobota, Mláky Spišská Sobota, Mláky

13 PP, nové mesto JUH III Uherova

14 PP, nové mesto Rožňavská cesta OC Max

15 PP, Hviezdoslavova ADUS Poliklinika ADUS

10 PP, nové mesto Hornád Tajovského

11 PP, nové mesto Kostol Nový kostol

12 PP, nové mesto Kaufland OD Kaufland

7 PP, Levočská ul. Levočská

8 PP, nemocnica Nemocnica

9 PP, nové mesto Torysa Pri trati

PP, SP. Sobota, Vagonárska Budovateľská52 Spišská Sobota, Sokolovská

43 PP, Veľká Vodárenská, Jahodná Veľká, Jahodná

1 PP, kovošrot Kovošrot

2 PP, závod Zdroj Závod Zdroj

3 PP, Sídl. Západ Šport Štúrova

4 PP, obch. dom Obchodný dom

5 PP, dom kultúry Dom kultúry

6 PP, Slovenská sporiteľňa Slovenská sporiteľňa



č. uzlu Názov Stĺpik Správca Záliv Prístrešok Ďalšie vybavenie charakter parcela vlastník parcely
1 áno áno lavička, kôš nástupná 2007/219 Stop.shop Slovakia
2 áno nie nie výstupná 2007/219 Stop.shop Slovakia
1 áno áno lavička, kôš nácestná 2048/61 Tesco Stores Sr
2 áno áno lavička, kôš nácestná 2052/47 Tesco Stores Sr
1 áno áno lavička, kôš nácestná 2425/82 SK7 Poprad, s.r.o.
2 áno áno lavička, kôš nácestná 2425/82 SK7 Poprad, s.r.o.
1 nie áno lavička, kôš nácestná 2424/117 Július Bartsch
2 nie áno lavička, kôš nácestná 2424/73 Bartschová Helena
1 nie áno lavička, kôš nástupná 2951 Mesto Poprad
2 nie nie nie výstupná 2951 Mesto Poprad

57 OD Billa 1 áno áno lavička, kôš nácestná
58 Matejovce, Žel. St. 1 nie áno lavička, kôš nástupná/výstupná 2572 SR
59 Sadová 1 nie áno lavička, kôš nástupná/výstupná 1721/1 Mesto Poprad

1 nie áno lavička, kôš nácestná 1867 Mesto Poprad
2 nie áno lavička, kôš nácestná 1867 Mesto Poprad

61 Stráže, Zemedar 1 nie áno lavička, kôš nástupná/výstupná 446 Mesto Poprad
62 Kvetnica, Rod. Domy 1 nie áno lavička, kôš nácestná
63 Matejovce, Bezručova 1 nie áno lavička, kôš nástupná/výstupná 602/37 Viac majitelov

1 áno áno lavička, kôš nácestná 1442/2 neznámy
2 nie áno lavička, kôš nácestná 1442/2 neznámy
1 áno áno lavička, kôš nástupná 1974/43 Letisko Poprad-Tatry
2 áno nie nie výstupná 1974/43 Letisko Poprad-Tatry
1 nie áno lavička, kôš nácestná 496/1 neznámy
2 nie áno lavička, kôš nácestná 496/1 neznámy
1 nie áno lavička, kôš nácestná 2959 Mesto Poprad
2 nie áno lavička, kôš nácestná 2959 Mesto Poprad
1 nie áno lavička, kôš nástupná 1715/1 Viac majitelov
2 nie nie nie výstupná 1715/1 Viac majitelov

66 Veľká, Na Letisko

67 Levočská, Ligum

68 Priemyselný areál Východ

 

64 Veľká, Oravská

60 Staré Ihrisko

65 Letisko Poprad-Tatry

56 Spišská Sobota, Grossova

54 OD Obi

55 Partizánska

52 OD Jysk

53 OD Tesco

NOVÉ ZASTÁVKY



Pôvodný názov Nový názov číslo označníku prístrešok ďalšie vybavenie Parcela vlastník parcely
Levočská, ul. Levočská 1 áno - bez bočných stien lavička, kôš 733/1 Mesto Poprad

1 áno (ešte preveriť) lavička, kôš 2732/4 Mesto Poprad
2 áno (ešte preveriť) lavička, kôš 2735/2 Mesto Poprad

PP, Obv. Úrad Mozaika 1. mája/OD Prior 2 áno - bez bočných stien lavička, kôš 246/6 Mesto Poprad
PP, Spišská Sobota, nám. Spišská Sobota, Námestie 1 áno lavička, kôš 1787/1 Mesto Poprad

1 áno lavička, kôš 1222/4 Mesto Poprad
2 áno lavička, kôš 1222/4 Mesto Poprad
1 áno lavička, kôš 1290/3 NDS a.s.
2 áno lavička, kôš 1338/4 Mesto Poprad
1 áno lavička, kôš 1812/43 Mesto Poprad
2 áno lavička, kôš 1411/2 Mesto Poprad
1 áno lavička, kôš 482/1 Mesto Poprad
2 áno lavička, kôš 1417/136 Mesto Poprad

PP, Nové mesto, Rastislavova Rastislavova 2 áno lavička, kôš neznáma neznámy
PP, Nové mesto, Myšlienka Šoltésovej 2 áno lavička, kôš neznáma neznámy

PP, Nové mesto, Nádej Cirkevné gymnázium 2 áno - bez bočných stien lavička, kôš 3233/62 neznámy
1 áno lavička, kôš 2698/130 Tatrakon, spol. s.r.o.
2 áno lavička, kôš 2698/131 Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o.
1 áno - bez bočných stien lavička, kôš 983/1 SR
2 áno lavička, kôš neznáma neznámy
1 áno - bez bočných stien lavička, kôš 1825/28 PSK
2 áno - bez bočných stien lavička, kôš 472/12 Mesto Poprad
1 áno - bez bočných stien lavička, kôš 2602/3 Mesto Poprad
2 áno - bez bočných stien lavička, kôš 60/32 OC Forum
1 áno - bez bočných stien lavička, kôš 1109/2 Mesto Poprad
2 áno - bez bočných stien lavička, kôš 1109/2 Mesto Poprad

PP, Veľká, Teplická Zdravotné stredisko Veľká, Zdravotné stredisko 2 áno - bez bočných stien lavička, kôš 1267/1 Mesto Poprad
Kvetnica, Lom Kvetnica, Lom 1 áno lavička, kôš 2994/1 neznámy

PP, Veľká, Teplická, Široká Veľká, Teplická

PP. Matejovce, GGP Matejovce, GGP

PP, Matejovce, Whirlpool Matejovce, Whirlpool

PP, Štefánikova, zimný štadión

PP, NC Forum

Zimný štadión

NC Forum

 

PP, Tatravagónka Tatravagónka

PP, Kukučínova Kukučínova

PP, Hviezdoslavova, ADUS Poliklinika ADUS

PP, Spišská Sobota, Oktan Spišská Sobota, Matejovská

PP, Tatravagónka, Oktan Štefánikova
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