
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 20.02.2008 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Projektová dokumentácia Výstavba nájomných bytov 5 b.j.- výber dodávateľa  

5. Ukončenie zasadnutia 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
Starostka obce privítala poslancov na mimoriadnom zasadnutí OcZ a otvorila zasadnutie.  

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
zapisovateľka: Monika Ernestová 

overovatelia: Ing. Miroslava Bulková, Bystrík Horňák 

3. Schválenie programu zasadnutia       
Program zasadnutia bol schválený. 

4. Projektová dokumentácia  „Výstavba nájomných bytov 5 b.j. a IS“- výber dodávateľa 
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Opatovciach č. 38/2007 zo dňa 01.08.2007 bola 

schválená výstavby nájomných bytov – 5 b.j. V zmysle uvedeného uznesenia je potrebné 

vybrať dodávateľa PD formou verejného obstarávania.  

Výber dodávateľa musí byť v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení – zákazka s nízkou hodnotou.  

Za účelom prieskumu trhu na získanie informácií o predmete obstarávania - PD, sme 

požiadali o predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania projektová dokumentácia 

v rozsahu pre územné a stavebné povolenie: „Výstavba nájomných bytov 5 b.j. a IS“ tri 

projektové organizácie, ktoré v zmysle výzvy na predloženie ponuky, kde boli stanovené 

podmienky, predložili nasledovné cenové ponuky, ceny sú uvedené vrátane DPH:  

1. KRUPALA s.r.o., Trenčín   124 950.- Sk 

2. AZ – PROJEKT, spol.s.r.o. Trenčín 160 650.- Sk 

3. Ing. Arch. Dalibor Hrivnák, Trenčín         166 600.- Sk 

 

Kritériom pre výber dodávateľa bola cena projektových prác a lehota dodania. Na základe 

vyhodnotenia cenových ponúk navrhujem vybrať dodávateľa: KRUPALA s.r.o. Trenčín, 

ktorý získal pri vyhodnotení najnižšie bodové číslo. 

5. Ukončenie zasadnutia 
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 

 

 V Opatovciach, dňa 20.02.2008    

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                          starostka obce 

 

Zapísala: Monika Ernestová 

 

 

Overovatelia: Ing. Miroslava Bulková ................................................ 

                              Bystrík Horňák       ................................................ 



Uznesenia 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 20.02.2008 

 

      Uznesenie č. 10/2008 
Obecné zastupiteľstvo 

      s c h v a ľ u j e    

      výber dodávateľa pre vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre územné  

      a stavebné povolenie „Výstavba nájomných bytov 5 b.j. a IS“ projektovú organizáciu  

      KRUPALA, s.r.o. Bavlnárska 1797/9c, Trenčín na základe vyhodnotenia cenových ponúk 

      hlasovanie: za – 5            proti – 0           zdržal sa – 0 

 

 

 
      V Opatovciach, dňa 20.02.2008    

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Miroslava Bulková ................................................ 

                              Bystrík Horňák       ................................................. 

 


