Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Pastovciach
konaného dňa 23. februára 2015
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STAROSTA OBCE PASTOVCE
Obecný úrad Pastovce č. 51,

PSČ 935 74,

tel/fax: +421 36 7721 670

Číslo: 3-OZ/2015

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, dňa 20. februára 2015

POZVÁNKA
Starosta obce Pastovce v zmysle zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších úprav a predpisov zvolávam 3. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na
deň
23. februára 2015 ( pondelok) o 17.00 hod. v kancelárii obecného úradu
v Pastovciach

Návrh programu rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia.
Program rozvoja vidieka – aktuálna výzva
Určenie dodávateľa na programový manažment.
Uznesenie.
Záver.
Oto Mészáros
starosta obce
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ROKOVANIE:
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zasadnutie je uznášanie
schopné, sú prítomní všetci poslanci Obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice p. Riczo Dániel a Pető Nikolasz.
3. Schválenie programu rokovanie.
Program rokovania:
1.
2.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Program rozvoja vidieka – aktuálna výzva
Určenie dodávateľa na programový manažment.
Uznesenie.
Záver.

Program bol jednohlasne schválený.
Bod 4. Starosta obce predložil materiál pripravovaného Programu rozvoja vidieka. 2014 –
2015 ( príloha č. 1) a pripomenul nutnosť urýchleného konania,. nakoľko sa obec chce zapojiť
do tohto programu a to v projektoch:
 Rekonštrukcia KD – platné stavebné povolenie.
 Zateplenie MŠ – platné stavebné povolenie.
 Multifunkčné ihrisko – zahájenie prípravy PD.
Bod 5. Výber dodávateľa na programový manažment.
Bol vykonaný prieskum trhu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci ktorého
bol vybraný cenovo najvýhodnejší záujemca ( príloha č. 2). Starosta obce navrhuje OZ tento
dokument zobrať na vedomie.
Bod 6. Návrh na uznesenie.

UZNESENIE
z 3. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pastovce zo dňa 23.
februára 2015
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Pastovciach
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A. berie na vedomie
1. Znesené diskusné príspevky.
2. Správu o návrhu výziev Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
3. Uzavretie zmluvy o dielo so spoločnosťou Premier Consulting, spol. s r. o. ,
Hadovská cesta 870, Komárno, ktorého predmetom je komplexná poradenská
služba súvisiaca s projektmi obce v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020
v súlade s písmenom C, bodu 2, článku 45, Nariadenia o podpore rozvoja vidieka,
s výnimkou činností architektov a technikov.
Uznesenie č. 7
B. schvaľuje
1. Program rokovania 3. mimoriadneho zasadnutia OZ.
7. Záver.

V Pastovciach 24. februára 2015

Spracovala:

Adriena Kuczmanová

Oto Mészáros, starosta obce

....................................................

........................................................

Overovatelia:

.....................................................
Dániel Riczo

.........................................................
Mgr. Nikolasz Pető
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Príloha č. 1
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Príloha č. 2

OBEC

PASTOVCE

Obecný úrad Pastovce, Mikulská 51/84, PSČ 935 74, tel/fax: +421 366324629
Číslo: 63/2015

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, 23. februára 2015

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk
Obstaranie činností spadajúcich po písm. C, bodu 2., článku 45, Nariadenia o podpore rozvoja vidieka,
s výnimkou činností architektov a technikov, súvisiace so žiadosťou o nenávratný príspevok v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
(Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013, o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a o zrušení nariadenia
Rady ES č. 1698/2005
Identifikácia verejného obstarávateľa
názov obce

PASTOVCE

sídlo OcÚ

Mikulská cesta 51/84, 935 74 Pastovce

štatutárny zástupca
IČO

Oto Mészáros, starosta obce
00587583

O vyhodnotení cenových ponúk rozhoduje štatutár samostatne. Jediným kritériom na vyhodnotenie
ponúk je ponúknutá celková konečná cena s DPH vypočítaná na základe prijatých ponúk na vzorovom
projekte, ktorého výška oprávnených nákladov predstavuje 150.000,-€.
Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky
názov uchádzača

sídlo uchádzača

IČO

GS Solution, s. r. o.

Bazová 7,
900 28 Zálesie
Hadovská cesta 870,
945 01 Komárno
Radlinského 36,
811 07 Bratislava

36608939

celková cena s
DPH
21 600 €

35860235

15 595,20 €

44778554

19 999 €

Premier Consulting,
spol. s r. o.
Garant projekt, s. r. o.

Identifikácia úspešného uchádzača v postupe podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Premier Consulting, spol. s r. o. , IČO: 35860235
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

.........................................
Oto Mészáros, starosta obce
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OBEC

PASTOVCE

Obecný úrad Pastovce, Mikulská 51/84, PSČ 935 74, tel/fax: +421 366324629
Číslo: 62/2015

E-mail: pastovce@pastovce.sk

V Pastovciach, 19. februára 2015

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
stanovená ako cena bez DPH v súlade s § 5 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.
Identifikácia verejného obstarávateľa
názov obce

PASTOVCE

sídlo OcÚ

Mikulská cesta 51/84, 935 74 Pastovce

štatutárny zástupca
názov zákazky

Oto Mészáros, starosta obce
Činnosť spadajúca pod písmeno C, bodu 2, článku 45,
Nariadenia o podpore rozvoja vidieka, s výnimkou činností
architektova technikov, súvisiace so žiadosťou o nenávratný
príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
(Nariadenie Európskeho parlamentu s Rady EÚ č. 1305/2013 zo 17.
decembra 2013, o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
a o zrušení nariadenia Rady ES č.1698/2005.

Pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky sa vychádzalo zo známych faktov. V predchádzajúcom
programovom období dokument: Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 definoval medzi oprávnené výdavky projektu aj
náklady spojené s implementáciou (vrátane verejného obstarávania) a zadefinoval aj oprávnenú výšku
týchto nákladov.
V čase stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky je zverejnený len návrh dokumentu Programu
rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014-2020, z ktorého je zrejmá lem maximálna výška
oprávnených nákladov na jeden projekt a oprávnenosť výdavkov v zmysle Nariadenie EU č.
1305/2013. Nie je však ešte známa oprávnená výška týchto nákladov.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z aktuálnej situácie na trhu ( obec má prehľad o aktuálnych cenách
za ponúkané služby, nakoľko obdŕžala niekoľko cenových ponúk) stanovuje predpokladanú hodnotu
zákazky nasledovne:

16 500,00 €
Predpokladaná hodnota zákazky nepresahuje finančný limit stanovený v § 4 ods. 3 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného bude dodávateľ služieb podľa písmena C, bodu 2,
článku 45, Nariadenia o podpore rozvoja vidieka vybraný postupom podľa § 9 ods. O zák. č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní ( služby do 20 000 € bez DPH).
Oto Mészáros, starosta obce
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