
 

Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 12.02.2008 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Projektová dokumentácia KD, Viacúčelové športovisko, predrealizačné zamerania  

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: Bc. Iveta Mondeková, Ján Bohuš 

3. Schválenie programu zasadnutia       
Program zasadnutia bol schválený. 

4. Projektová dokumentácia KD, Viacúčelové športovisko, predrealizačné zamerania  
14.01.2008 na zasadnutí monitorovacieho výboru boli oficiálne schválené základné náležitosti 

a kritériá pre Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, z ktorého bude môcť čerpať financie aj 

naša obec. Ak to chceme využiť, je potrebné pripraviť projekty na zamýšľané investície, ktoré 

by mohla obec riešiť v rámci uvedeného programu. Naša obec by v rámci tohto programu 

mohla žiadať na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií, chodníkov, výstavbu 

viacúčelového športového ihriska, kultúrneho domu, verejného rozhlasu. Je potrebné 

vypracovať projektovú dokumentáciu.  

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: „Kultúrny dom a ihrisko Opatovce“ päť 

projektových organizácií, ktoré v zmysle výzvy na predloženie ponuky, kde boli stanovené 

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

PD Kultúrny dom 
1. MK Projekt, s.p.k., Trenčín  585 480.- Sk 

2. ZASI s.r.o., Trenčín   690 200.- Sk 

3. AZ – PROJEKT, spol.s.r.o.  702 100.- Sk 

4. ArRea s.r.o., Trenčín   714 000.- Sk 

5. Akad. arch. M. Strieženec, Beckov        2 591 344.- Sk 

 

PD ihrisko 
1. ZASI s.r.o., Trenčín   142 800.- Sk 

2. ArRea s.r.o., Trenčín   154 700.- Sk 

3. AZ – PROJEKT, spol.s.r.o.  178 500.- Sk 

 



Kritériom pre výber dodávateľa bola cena projektových prác. Na základe vyhodnotenia 

cenových ponúk navrhujem vybrať dodávateľa PD pre Kultúrny dom Opatovce MK Projekt, 

s.p.k., Partizánska 13/4, Trenčín s cenovou ponukou 585 480.- Sk vrátane DPH.  

Vzhľadom na finančnú náročnosť PD na ihrisko navrhujem z predložených ponúk dodávateľa 

nevybrať. Realizáciu ihriska navrhujem riešiť cez organizáciu SPORT service, s.r.o. Martin, 

ktorá sa zaoberá realizáciou multifunkčných ihrísk vrátane PD. Cena takejto projektovej 

dokumentácie je 14 280.- Sk s DPH, v prípade realizácie výstavby ihriska je cena za PD 

odrátaná z ceny diela. 

 

K vypracovaniu PD je potrebné objednať predrealizačné zameranie jednotlivých parciel – 

polohopisné a výškopisné zameranie. 

    

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

 

 

 V Opatovciach, dňa 12.02.2008    

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Monika Ernestová 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková ................................................ 

                             Ján Bohuš            ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 

konaného dňa 12.02.2008 

 

      Uznesenie č. 7/2008 
Obecné zastupiteľstvo 

      s c h v a ľ u j e    

      výber dodávateľa pre vypracovanie realizačného projektu „Kultúrny dom v Opatovciach“,  

      na základe vyhodnotenia cenových ponúk MK Projekt, s.p.k. Partizánska ul. 13/4, Trenčín  

      hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 

 

      Uznesenie č. 8/2008 
Obecné zastupiteľstvo 

      s c h v a ľ u j e    

      vzhľadom na finančnú náročnosť PD na ihrisko z predložených ponúk dodávateľa  

      nevybrať 

      hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 

 

      Uznesenie č. 9/2008 
Obecné zastupiteľstvo 

      s c h v a ľ u j e    

      vypracovanie predrealizačného zamerania na parcelu č. 14 a 291/1 k.ú. Opatovce 

      hlasovanie: za – 4            proti – 0           zdržal sa – 0 

 

 

 
      V Opatovciach, dňa 12.02.2008    

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Janka Horňáková 

                                                                                           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Bc. Iveta Mondeková ................................................ 

                             Ján Bohuš            ................................................. 


