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Obchodný názov:   EBC group s.r.o. 
Právna forma:   s. r. o. 
Sídlo:     Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov  
Prevádzka:                            Masarykova 27, 080 01 Prešov 
    
 
Obvodný úrad Sobrance „ Rekonštrukcia objektu“ 
Termín odovzdania: 12/2016 
Cena 201.429 € s DPH 
Vybudovanie klientskeho centra, čakáreň, podateľňa, ZTI, výmena okien, rozvodov vody, 
plynu, kúrenia, vrátane nového zdroja vykurovania. 
OR PZ SR Vranov nad Topľou „ Rekonštrukcia objektu“  
Termín odovzdania: 10/2018 
Cena 1.442.030 € s DPH 
Rekonštrukcia a prestavba bývalého areálu NsP, rozvody ZTI, UK a ELI, zateplenie objektu, 
preložka vodovodu a vonkajšie osvetlenie.    
OO PZ SR Kysucké Nové Mesto „ Rekonštrukcia a modernizácia objektu“  
Termín odovzdania: 03/2017 
Cena 557.830,00 € s DPH 
Rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru v rozsahu: zateplenie 
obvodového plášťa, strechy stropov, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia 
vykurovacej sústavy. 
 
OO PZ SR Krompachy „ Rekonštrukcia a modernizácia objektu“  
Termín: 07/2017-03/2018 
Cena 200.998,46 € s DPH 
Rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru v rozsahu: zateplenie 
strešného plášťa, zateplenie fasády a sokla, výmena okenných a dverných výplní, 
vybudovanie vstupu a wc pre imobilných, vyregulovanie vykurovania a výmena svietidiel. 
 
OO PZ SR Sečovce „ Rekonštrukcia objektu“ 
Termín: 09/2017 – 04/2018 
Cena 220.900,35 € s DPH  
Rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenie Policajného zboru v rozsahu : zateplenie 
strešného plášťa, zateplenie fasády a sokla, výmena okenných a dverných výplní, 
vybudovanie vstupu a wc pre imobilných, vyregulovanie vykurovania a výmena svietidiel. 
 
Okresný úrad Čadca „ Rekonštrukcia a modernizácia objektu“  
Termín 06/2018 – 04/2019 
Cena 347.977,87 € s DPH 
Rekonštrukcia budovy odboru katastra v rozsahu: zateplenie strešného plášťa, výmena 
strešnej krytiny, zateplenie fasády a sokla, výmena okenných a dverných výplní, ybudovanie 
vstupu a wc pre imobilných, vyregulovanie vykurovania, výmena svietidiel a statické 
zabezpečenie (podchytenie) stropu 1. podzemného podlažia. 



OR PZ SR Žiar nad Hronom „ Stavebné úpravy klientskeho centra“  
Termín 05/2018 – 12/2018 
Cena 377.819,78 € s DPH 
Rekonštrukcia a kompletné vybudovanie nového klientskeho centra v rozsahu: nové 
dispozičné riešenie vnútorných priestorov, nové priečky , stierky, podlahy, vybudovanie 
zázemie pre pracovníkov, vybudovanie nových pracovísk jednotlivých oddelení, nová 
elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika a klimatizácia, nový vstup pre klientov, 
zateplenie fasády, výmena okenných a dverných výplní, vybudovanie vstupu a wc pre 
imobilných a rekonštrukcia asfaltového parkoviska pred objektom. 
 
OO PZ SR Spišské Vlachy „ Rekonštrukcia a modernizácia objektu“ 
Termín 09/2018 – 04/2019 
Cena 294.336,49 € s DPH 
Rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenie Policajného zboru v rozsahu: zateplenie 
strešného plášťa, zateplenie fasády a sokla, výmena okenných a dverných výplní, 
vybudovanie vstupu a wc pre imobilných, nové stierky vnútorných stien a stropov, podlahy, 
Vyregulovanie vykurovania a kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a klimatizácia. 
 
 
Okresný úrad Košice „ Rekonštrukcia a modernizácia objektu“  
Termín 09/2018 – 07/2019 
Cena 592.106,56 € s DPH 
Rekonštrukcia a obnova budovy Okresného úradu odboru školstva: nové dispozičné riešenie 
južnej časti vnútorných priestorov, nové priečky , stierky, podlahy, výmena svietidiel, 
vyregulovanie vykurovanie, zateplenie strešného plášťa, zateplenie fasády a sokla, výmena 
okenných a dverných výplní, vybudovanie vstupu a wc pre imobilných a inštalácia 
fotovoltaického zariadenia na streche. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


