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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Tunega Ľubomír  

   

Poslanci OZ: p. Hloža Ľuboš  

 p. Ing. Jánošík Juraj ospravedlnený 

 p. Marušek Jozef  

 p. Ing. Michalička Boris  

 p. Minárik Peter  

 p. Mokráň Ján  

 p. Zápotočná Dana ospravedlnená 

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Filinová Veronika ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: p. Bartošová Marcela  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 
 
 
 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Schválenie realizátora projektovej dokumentácie a spracovateľa na podanie žiadosti na 

výzvu zatepľovania obecných budov.  
3. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľ., ktorý konštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných 
poslancov OZ a ostatných občanov obce. Prítomných oboznámil s programom rokovania. 
 
Overovatelia zápisnice:  

- p. Hloža Ľuboš 
- p. Ing. Michalička Boris 

 
Za program rokovania hlasovali: 5 poslanci 

 

2. Schválenie realizátora projektovej dokumentácie a 

spracovateľa podania žiadosti na výzvu – zatepľovanie 

obecných budov 

OZ ustanovilo výberovú komisiu pre určenie realizátora projektovej dokumentácie a určenie 
spracovateľa podania žiadosti na výzvu zatepľovanie obecných budov (materská škola + 
základná škola, školská jedáleň, budova TJ a zdravotné stredisko) z dotácií Ekofondu. 
Výberová komisia zasadla dňa 28.2.2011 a posúdila všetky cenové ponuky, ktoré sa prihlásili 
do výberového konania. Vykonala dve výberové konania a na základe predložených ponúk 
vybrala: 

a) realizátora projektovej dokumentácie (technický projekt)  
KERAMOSPOL projekt s.r.o 
Jilemnického 17 
Trenčín, 911 01 
Zápisnicu z výberového konania tvorí príloha č.1 
 

b) agentúru, ktorá spracuje podanie žiadosti na výzvu zatepľovanie obecných budov 
EUROactivity s.r.o 
Kutlíková 17 
Bratislava, 851 02 
Zápisnicu z výberového konania tvorí príloha č.2 

Výberová komisia predniesla výsledky výberových konaní Obecnému zastupiteľstvu, ktoré s 
výsledkami súhlasilo a následne schválilo. 
   

U z n e s e n i e  č .  2 2 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Realizátora technickej projektovej dokumentácie 
projektanta: KERAMOSPOL projekt s. r. o  s ponúkanou 
sumou 7 120,00 € + DPH 

 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci  
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U z n e s e n i e  č .  2 3 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Spracovateľa podania žiadosti na výzvu zatepľovanie 
obecných budov agentúru : EUROactivity s. r. o 
s ponúkanou sumou 1000,00€ + DPH 

 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci  

 

3. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta poďakoval za účasť a 
rokovanie OZ ukončil. 
 
 

 

Overovatelia zápisnice: p. Hloža Ľuboš  

 Ing. Michalička Boris  

   

Starosta obce: p. Tunega Ľubomír  
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Príloha č.1 

Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu. 

I. časť 

 

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 
 

a) identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
  Obec Bobot, Bobot č.56, 913 25  
  
b) Komisia menovaná starostom obce Bobot na vyhodnotenie prieskumu trhu: 

Hloža Luboš 
Mokráň Ján 
Marušek Jozef 
Minárik Peter 
Ing. Michalička Boris  
Kyselica František 
Bc. Mikušková Anna  

 
c) Zadávaná zákazka ( stručný opis predmetu zákazky ):  
 
 Výber zhotovite ľa projektovej dokumentácie – zatep ľovanie budov MŠ, ZŠ, ŠJ, KD, ZS 
 a budova TJ  
 
d) Množstvo tovaru, charakter služby alebo rozsah prác: viď bod c) 

 
 
2. UCHÁDZAČ 
 
UCHÁDZAČ č. 1  
 
identifikačné údaje uchádzača:   SAPORT s.r.o 
   Švermova 1615/29 
   Trenčín, 911 01 
kontaktná osoba uchádzača:   Ing. Jaroslav Hrabovský  
ponúkaná cena za zákazku celkom bez DPH: 11 709,00€ + DPH 
 
 
UCHÁDZAČ č. 2  
 
identifikačné údaje uchádzača:   Ing. Miloslav Taraš, PhD. 
   Východná 3 
   Trenčín, 611 08 KO 
kontaktná osoba uchádzača:   Ing. Miloslav Taraš, PhD. 
ponúkaná cena za zákazku celkom:  10 800,00€ + DPH 
 
 
UCHÁDZAČ č. 3  
 
identifikačné údaje uchádzača:   DK ateliér s.r.o  
   Matúšková 2575 
   Dolný kubín, 026 01  
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kontaktná osoba uchádzača:   Ing. Radovan Mikuláš  
ponúkaná cena za zákazku celkom:  7.950,00€ + DPH 
 
 
UCHÁDZAČ č. 4 
 
identifikačné údaje uchádzača:   KERAMOSPOL projekt s.r.o 
   Jilemnického 17 
   Trenčín, 911 01  
   
kontaktná osoba uchádzača:   Ing. Jozef Illa  
ponúkaná cena za zákazku celkom:  7 120,00€ + DPH 
 
 

VYHLÁSENIE: 
 

Vyhlásenie osoby vykonávajúcej prieskum trhu a osoby zodpovednej za obstarávanie o nestrannosti a 
dôvernosti. 
Svojim podpisom vyhlasujem, že: 

a) som bezúhonný/á ( § 40 ods. 3 a § 26 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

b) nie som uchádzačom, ktorým je fyzická osoba 
c) nie som štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo 

iného orgánu uchádza, ktorým je právnická osoba  
d) nie som spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým 

spoločníkom uchádzača 
e) nie som zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, 

ktorého je uchádzač členom 
f) nie som zamestnancom úradu, okrem zákaziek zadávaných výlučne pre vlastné potreby úradu 
g) nie som osoba blízka ( § 116 Občianskeho zákonníka) osobám uvedeným v bode b) až e) 

budem dodržiavať mlčanlivosť o údajoch uvedených v cenových ponukách: 
 

Hloža Luboš 
 Mokráň Ján 
 Marušek Jozef 
 Minárik Peter 
Ing. Michalička Boris 
Kyselica František 
Bc. Mikušková Anna 

 

II. časť 

VYBRANÝ UCHÁDZA Č 
 
Identifikačné údaje uchádzača: KERAMOSPOL projekt s.r.o 
  Jilemnického 17 
  Trenčín, 911 01 
 
ponúkaná cena celkom bez DPH: 7 120,00 € + DPH 

 

III. časť 
Bol vybraný uchádzač s najnižšou cenou. 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 8 - 

 
IV. časť 

Odôvodnenie použitia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou: Zákon č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
 
Prítomná výberová komisia: 
 

 Hloža Luboš  
  
 Mokráň Ján 
 
 Marušek Jozef 
 
 Minárik Peter 
 
 Ing. Michalička Boris 
 
 Kyselica František 
 
 Bc. Mikušková Anna  

 
 
 V Bobote dňa 28.2.2011 
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Príloha č.2 

Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu. 

I. časť 

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 
 

a) identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
  Obec Bobot, Bobot č.56, 913 25  
  
b) Komisia menovaná starostom obce Bobot na vyhodnotenie prieskumu trhu: 

Hloža Luboš 
Mokráň Ján 
Marušek Jozef 
Minárik Peter 
Ing. Michalička Boris  
Kyselica František 
Bc. Mikušková Anna  

 
c) Zadávaná zákazka ( stručný opis predmetu zákazky ):  
 
Výber spracovate ľa podania žiadosti na výzvu zatep ľovanie obecných budov z dotácií 
Ekofondu. 

 
d) Množstvo tovaru, charakter služby alebo rozsah prác: viď bod c) 

 
 
2. UCHÁDZAČ 
 
UCHÁDZAČ č. 1  
 
identifikačné údaje uchádzača:   EUROactivity s.r.o  
   Kutlíkova 17  
   Bratislava, 851 02 
kontaktná osoba uchádzača:   Mgr. Martin Štafura - konate ľ 
ponúkaná cena za zákazku celkom bez DPH: 1000,00€ + DPH   
 
 
UCHÁDZAČ č. 2  
 
identifikačné údaje uchádzača:   Trabisco, s.r.o 
   Považská 1981/5 
   Nové Mesto nad Váhom, 915 01 
kontaktná osoba uchádzača:   Ing. Michal Veselý 
ponúkaná cena za zákazku celkom:  nereagovali na výzvu   
 

VYHLÁSENIE: 
 

Vyhlásenie osoby vykonávajúcej prieskum trhu a osoby zodpovednej za obstarávanie o nestrannosti a 
dôvernosti. 
Svojim podpisom vyhlasujem, že: 

a) som bezúhonný/á ( § 40 ods. 3 a § 26 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

b) nie som uchádzačom, ktorým je fyzická osoba 
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c) nie som štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo 
iného orgánu uchádza, ktorým je právnická osoba  

d) nie som spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým 
spoločníkom uchádzača 

e) nie som zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, 
ktorého je uchádzač členom 

f) nie som zamestnancom úradu, okrem zákaziek zadávaných výlučne pre vlastné potreby úradu 
g) nie som osoba blízka ( § 116 Občianskeho zákonníka) osobám uvedeným v bode b) až e) 
h) budem dodržiavať mlčanlivosť o údajoch uvedených v cenových ponukách: 

 
Hloža Luboš 
Mokráň Ján 
Marušek Jozef 
Minárik Peter 
Ing. Michalička Boris 
Kyselica František 
Bc. Mikušková Anna  

 
II. časť 

VYBRANÝ UCHÁDZA Č 
 
Identifikačné údaje uchádzača:  EUROactivity s.r.o  
   Kutlíkova 17  
   Bratislava, 851 02    

 
ponúkaná cena celkom bez DPH: 1 000,00€ + DPH 
 

III. časť 
Bol vybraný uchádzač č.1,nakoľko druhý oslovený uchádzač nereagoval na výzvu. 

 
IV. časť 

Odôvodnenie použitia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou: Zákon č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
 

  
Prítomná výberová komisia: 
 
 Hloža Luboš  
  
 Mokráň Ján 
 
 Marušek Jozef 
 
 Minárik Peter 
 
 Ing. Michalička Boris 
 
 Kyselica František 
 
 Bc. Mikušková Anna   

 
 
 V Bobote dňa 28.2.2011 
 


