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Plán verejného obstarávania na rok 2023 

Názov obstarávania CPV  kódy 
Celková 

predpokladaná cena 
v EUR bez DPH 

Predpokladaný 
termín (mesiac) 

obstarávania 
Termín realizácie 

Nákup kontajnerov na zmesový komunálny 
odpad 

34928480-6 2 083,33 € január január 

Vypracovanie PD na stavbu: Kontajnerové 
stanovište pre 6 a 8 kontajnerov pre ľubovoľné 
lokality mesta Komárno 

712420000-6 2 500,00 € január marec - apríl 

Zabezpečenie a organizácie celomestských 
slávností mesta Komárno v rokoch 
2023,2024,2025,2026 

79952000-2 216 666,66 € január 2023,2024,2025,2026 

Kajak & kanoe klub - Využitie geotermálnej 
energie - Rekonštrukcia zdroja tepla 

45000000-7 175 379,30 € január druhý a tretí kvartál 

Dodávka svetelných zdrojov do vzdelávacích 
inštitúcií 

31500000-1 107 537,20 € január druhý a tretí kvartál 

Revitalizácia sídliska VII. Cieľom zlepšenia 
environmentálnych aspektov (VO3) 

45000000-7 427 361,65 € január v priebehu roka 

Dodávka elektrickej energie pre Mesto 
Komárno na obdobie 03-12/2023 

9310000 1 690 700,00 € 
december 2022- 

január 2023 
v priebehu roka 

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu 
informačných systémov pre Mesto Komárno 

72222300 364 422,00 € január v priebehu roka 
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Modernizácia verejného osvetlenia v meste 
Komárno II. 

45316110-9 1 142 137,96 € január v priebehu roka 

Inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia 
informačných aktív, realizácia AR/BIA, riadenie 
rizík a spracovanie základných dokumentov v 
oblasti informačnej bezpečnosti a 
kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona 
č.69/2018 Z.z. 

79417000-0 61 230,00 € január apríl 

Kompostáreň - strojové vybavenie - časť 2 16000000-5 29 568,75 € január marec - august 

Virtuálne 3D mapovanie pevnosti   8 333,00 € 1. polrok 2023 1. polrok 2023 

Vybudovanie transformovne a vyhotovenie 
spevnenej plochy v Pevnosti  

45000000-7 95 833,33 € 1. polrok 2023 1. polrok 2023 

Domurovanie vetracích komínov v Starej 
pevnosti 

45000000-7 8 333,00 € 1. polrok 2023 1. polrok 2023 

Čistiace prostriedky do Pevnosti 39832000-3 1 000,00 € 1. polrok 2023 1. polrok 2023 

Interiérové zariadenie do Pevnosti 39290000-1 12 500,00 € 1. polrok 2023 1. polrok 2023 

Výpočtová technika do Pevnosti 30237000-9 7 900,00 € 1. polrok 2023 1. polrok 2023 

Maketa Pevnosti v mierke 1:450 72242000-3 21 666,00 € 1. polrok 2023 1. polrok 2023 

Propagačné video o Pevnosti 92111240-6 4 166,00 € 1. polrok 2023 1. polrok 2023 
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Špeciálne tlačivá na miestne dane určené pre 
automatické spracovanie a obálkovanie 

22000000-0 18 000,00 € február 2023,2024 

Automobil na prepravu osôb - Lízing (ORaŽP 
oddelenie údržby a MOS) 

34110000-1 14 640,00 € február marec 

Autobusové zastávky 45000000-7 12 500,00 € február v priebehu roka 

Dodávka systému SIEM vrátane 
implementácie, testovania a nasadenia na 
verejnej infraštruktúre verejného obstarávateľa 

48730000-4 
48000000-8 
722680000-1 

68 473,33 € február prvý kvartál 

Dezinsekcia proti komárom  90923000-3 30 000,00 € marec máj 

Manažment VO 79418000-7 17 000,00 € marec v priebehu roka 

Rodinka - vybudovanie detského ihriska 45000000-7 45 833,33 € marec druhý kvartál 

Čistinka - vybudovanie detského ihriska 45000000-7 26 666,67 € február druhý kvartál 

Výstavba chodníka  Ul. priateľstva 45000000-7 32 000,00 € marec tretí kvartál 

Obnova športových zariadení 45000000-7 26 666,67 € marec v priebehu roka 
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Poskytnutie služieb hromadného stravovania 
zamestnancov formou elektronických 
stravovacích kariet 

55520000-1   marec/apríl 2023,2024,2025,2026 

Zabezpečenie materiálno-technického 
vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru 
mesta Komárno 

35000000-4 2 528,00 € apríl máj 

Údržba a orez stromov do a nad 4 m výšky 
orezu, výrub stromov v sťažených 
podmienkach na verejných priestranstvách 

77211500-7 104 800,00 € apríl jún 

Elektroinštalačné práce a zabezpečenie 
odberu elektriny počas mestských podujatí: 
Deň Starej pevnosti a Ondrejský jarmok 

45310000-3 15 000,00 € apríl 

1. mája 2023 Deň 
Starej pevnosti, 
november 2023 

Ondrejský jarmok 

Výstavba parkovísk 45000000-7 125 000,00 € apríl v priebehu roka 

Mesto  Komárno - audit riadnej účtovnej 
závierky za rok 2023 

79212000-3 
79212100-4 
79212300-6 

6 000,00 € máj júl 

Mesto  Komárno - audit konsolidovanej 
účtovnej závierky za rok 2023 

79212000-3 
79212100-4 
79212300-6 

3 000,00 € máj júl 

Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu 

90500000 717 000,00 € jún september 

ZUŠ - Rekonštrukcia budovy základnej 
umeleckej školy Komárno 

45000000-7 363 455,59 € prvý kvartál v priebehu roka 
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CVČ - zvýšenie energetickej účinnosti - 
Centrum voľného času 

45000000-7   prvý kvartál v priebehu roka 

Obnova budovy základnej školy na ul. 
Pohraničnej  

45000000-7 734 782,73 € prvý kvartál v priebehu roka 

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ 
Komenského v Komárne 

45000000-7   prvý kvartál v priebehu roka 

Prestavba MŠ na ul. Lodná v Komárne 45000000-7   prvý kvartál v priebehu roka 

Ošetrenie a redukcia koruny chránených 
stromov druhu platan javorolistý 

77211500-7 16 144,00 € júl august 

Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 85147000-1 5 000,00 € august september 

Dendrologické hodnotenie zdravotného stavu 
strom v mesta Komárno 

  9 960,00 € august september 

Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v 
súvislosti s komplexnou správou bytov v 
bytových domoch vo výlučnom vlastníctve 
mesta Komárno 

66161000 – 6   35 895,18 € september september 

Zimná údržba miestnych komunikácií 90620000-9  61 910,00 € september november 



6 
 

Vybudovanie platformy na manažment 
priestorových dát 

72000000-5 302 493,22 € II. polrok II.polrok 

Zberný dvor - strojové vybavenie 16700000-2 66 666,67 € prvý kvartál v priebehu roka 

Cyklistická infraštruktúra pri ZŠ 45000000-7 26 058,33 € prvý kvartál v priebehu roka 

Výstavba chodníka  Ul. priateľstva 45000000-7 32 000,00 € prvý kvartál druhý kvartál 

Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť 45000000-7 95 000,00 € v priebehu roka v priebehu roka 

Vypracovanie projektovej dokumentácie - na 
výstavbu Zariadenia opatrovateľskej služby  (v 
rámci plánu obnovy) 

71242000-6 40 000,00 € v priebehu roka v priebehu roka 

Výrub, dovoz, osadenie a následné 
odstránenie vianočného stromčeka - 2023 

39298910-9 1 250,00 € november december 

Nákup kontajnerov  34928480-6 4 166,67 € II. polrok II.polrok 

Chodník v úseku ZŠ Pohraničná po Jókaiho 
ulicu 

45000000-7 71 000,00 € február I.polrok 

Cyklotrasa - ďalšia etapa 45000000-7   II. polrok II.polrok 

Nákup zemného plynu pre mesto Komárno 09123000-7   tretí kvartál 2024,2025 
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Dodávka elektrickej energie pre Mesto 
Komárno na obdobie 2024,2025 

9310000   tretí kvartál 2024,2025 

 


