Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 05. 2022
v zasadačke OcÚ Osikov
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jozef Kvokačka, PhD., starosta obce
Matúš Vardzaľ, zástupca starostu obce, poslanec OZ
Stanislav Bank, poslanec OZ
Ing. Martin Biroš, poslanec OZ
Jozef Kačmár, poslanec OZ
František Kubina, poslanec OZ
Pavol Kuchta, poslanec OZ
Ing. JUDr. Jozef Sendek, hlavný kontrolór obce
Viera Štefanová, referentka obecného úradu (ekonómka obce)

Neprítomní: Marek Kuchta, poslanec OZ - PN
Mgr. Marcela Hudáková, referentka obecného úradu (všeobecná agenda,
školská agenda) - ospravedlnená
Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Kronika obce – zápis za rok 2021
6. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2022
7. Správa hlavného kontrolóra za 1. štvrťrok 2022
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Osikov za rok 2021
9. Záverečný účet Obce Osikov za rok 2021 – schválenie
10. Individuálna výročná správa Obce Osikov za rok 2021
11. Správa z vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
obce k 31.12.2021
12. Schválenie kontokorentného úveru VÚB na ďalšie obdobie
13. Stanovisko hlavného kontrolóra ku kontokorentnému úveru
14. Dlhodobá pohľadávka obce voči Agrodružstvo Osikov – stanovisko hlavného
kontrolóra
15. Diskusia a rôzne:
a) odpredaj hasičského vozidla AVIA
b) Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb KOSIT, a. s.
c) obedy pre dôchodcov – rozvoz
d) uplatnená opcia na prenájom – Pavol Pavúk
e) spoločenské akcie: Rusadle na valale, Vešelo na valale
f) návrh na úpravu miestnych poplatkov
g) dotácia PSK – Park „B“
h) koordinácia prác pri oprave cesty a priekopy (hlavná ulica)

1. Otvorenie a privítanie
Starosta obce Ing. Jozef Kvokačka, PhD. privítal prítomných poslancov aj ostatných
prítomných. Následne otvoril a viedol rokovanie OZ. Konštatoval, že na základe počtu
prítomných poslancov (6 poslancov) je rokovanie OZ uznášania schopné.
2. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia podľa zaslanej pozvánky a
požiadal poslancov o prípadné doplnenie k navrhovanému programu zasadnutia OZ.
Nikto z prítomných nepodal návrh na doplnenie programu. O programe zasadnutia dal
následne starosta obce hlasovať.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov schvaľuje program rokovania zasadnutia.
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Pavla Kuchtu a Jozefa Kačmára. Za
zapisovateľov zápisnice boli starostom obce určení Viera Štefanová a Jozef Sendek,
z dôvodu neúčasti Mgr. Hudákovej.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľov.
4. Kontrola plnenia uznesení
O kontrole plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 18. 02. 2022
a z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 13. 04. 2022, informoval starosta obce, Ing.
Jozef Kvokačka, PhD. . Uznesenia sú splnené.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúci zasadnutí OZ.
5. Kronika obce – návrh na zápis za rok 2021
Starosta obce, poslanci OZ a ostatní prítomní spoločne navrhovali udalosti z roku 2021,
ktoré by mali byť uvedené v kronike obce. Kronikárka Mgr. Júlia Putnocká si
spracovala poznámky, pričom následne bude doručený návrh na zápis do kroniky obce
za rok 2021, aby sa s ním oboznámili poslanci OZ a aby mohol byť následne poslancami
OZ aj schválený.
6. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2022
Čerpanie rozpočtu za obdobie 01 – 03 / 2022 predniesol starosta obce Ing. Jozef
Kvokačka, PhD. podľa jednotlivých položiek príjmov a výdajov finančného rozpočtu.
Čerpanie bežného rozpočtu príjmovej časti je 27 %, výdajovej časti 26%.
V rámci diskusie odzneli zo strany poslancov otázky k obsahu jednotlivých položiek
rozpočtu, ktoré boli zo strany starostu obce a ekonómky obce vysvetlené.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov berie na vedomie čerpanie rozpočtu za obdobie
mesiacov 01 - 03/2022.
7. Správa hlavného kontrolóra za prvý štvrťrok 2022
Hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za obdobie prvého
štvrťroka 2022, ktorá bola doručená starostovi obce a poslancom OZ e-mailom. Správa
je vyhotovená písomne a tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
o kontrolnej činnosti za obdobie prvého štvrťroka 2022.

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Osikov za rok
2021
Hlavný kontrolór obce predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu obce Osikov za rok 2021, ktorá bola doručená starostovi obce a poslancom OZ emailom a aj zverejnená v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Stanovisko hlavného
kontrolóra je vyhotovené písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov berie na vedomie odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Osikov za rok 2021.
9. Záverečný účet obce Osikov za rok 2021 - schválenie
Na základe odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce Osikov k Záverečnému
účtu obce Osikov poslanci OZ hlasovali nasledovne:
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov prerokovalo celoročné hospodárenie Obce
Osikov a schvaľuje ho bez výhrad.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2021
vo výške =30 169,03 EUR.
10. Individuálna výročná správa obce Osikov za rok 2021
Starosta obce predniesol Individuálnu výročnú správu obce Osikov za rok 2021.
K uvedenej správe poslanci žiadali doplniť k bodu 9.5 nasledovné:
-

riešenie havarijného stavu a opravu rigola na ulici Potočná (smerom k domu
Matúša Vardzaľa a Pavla Kuchtu
riešenie zlého technického stavu cesty a prítoku miestneho potoka na ulici Na
družstvo (okolo domu Olšavských a Kubinových)

Správa je vyhotovená písomne a tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov schvaľuje Individuálnu výročnú správu obce
Osikov za rok 2021 doplnenú v bode 9.5 o vyššie uvedené aktivity.
11. Správa inventarizačnej komisie za rok 2021
Správu inventarizačnej komisie predniesol starosta obce Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
a ekonómka obce Viera Štefanová. Prítomní boli informovaní:
-

o realizácií čiastkových inventarizácií realizovaných členmi inventarizačných
komisií,
o tom, že inventúry boli vykonané k 31. 12. 2021 na OcÚ, požiarnej zbrojnici,
ZŠ, MŠ, ŠJ, ČOV
o hodnote dlhodobého majetku, drobného hmotného majetku, pohľadávkach
a záväzkoch.
o prírastkoch a úbytkoch majetku a úbytkom.

Komisia navrhla nepoužiteľný, opotrebovaný majetok vyradiť.
Správa je vyhotovená písomne a tvorí prílohu zápisnice
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov berie na vedomie správu inventarizačnej komisie
za rok 2021.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov schvaľuje vyradenie nepoužiteľného
opotrebovaného majetku na základe návrhu inventarizačnej komisie uvedeného
v správe inventarizačnej komisie za rok 2021.

12. Schválenie kontokorentného úveru od VÚB, a. s. na ďalšie obdobie
Starosta obce informoval poslancov, že kontokorentný úver poskytnutý od VÚB, a. s.
v roku 2021 nebol čerpaný. Zároveň požiadal poslancov o opätovne schválenie
kontokorentného úveru od VÚB, a. s. za nezmenených podmienok na ďalšie obdobie,
ktorého čerpanie bude len na konkrétne špecifikované nevyhnutné výdaje, o ktorých
budú poslanci OZ informovaní.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov schvaľuje poskytnutie kontokorentného úveru
od VÚB, a. s. za nezmenených podmienok na obdobie ďalších 12 mesiacov.
13. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Osikov ku kontokorentnému úveru
Hlavný kontrolór informoval poslancov OZ, že úverové zaťaženie obce Osikov je
v súlade s podmienkami platných právnych noriem, ako to je uvedené v Odbornom
stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Osikov za rok 2021.
Na základe uvedeného hlavný kontrolór súhlasí s opätovným schválením
kontokorentného úveru od VÚB, a. s. za nezmenených podmienok na ďalšie obdobie,
ktorého čerpanie bude len na konkrétne špecifikované nevyhnutné výdaje, o ktorých
budú poslanci OZ informovaní.
Stanovisko hlavného kontrolóra je vyhotovené písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov berie na vedomie odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k poskytnutiu kontokorentného úveru od VÚB, a. s. .
14. Dlhodobá pohľadávka obce Osikov voči Agrodružstvo Osikov – stanovisko
hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór informoval poslancov OZ o doterajších realizovaných krokoch
v súvislostí s vysporiadaním dlhodobej pohľadávky obce Osikov voči spoločnosti
Agrodružstvo Osikov.
V mesiaci jún 2022 sa vo vzájomne dohodnutom termíne uskutoční spoločné osobné
stretnutie so správcom konkurznej podstaty. Následne bude poslancom OZ poskytnutá
zo strany hlavného kontrolóra obce Osikov písomná správa o výsledkoch uvedeného
rokovania a stanovisko k návrhu riešenia vzniknutej situácie.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov berie na vedomie informáciu poskytnutú hlavným
kontrolórom obce k riešeniu dlhodobej pohľadávky obce Osikov voči Agrodružstvo
Osikov.
15. Diskusia a rôzne
a) odpredaj hasičského vozidla AVIA
Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom OZ návrh, aby prevod vlastníckeho
práva k prebytočnému majetku obce Osikov, hasičskému motorovému vozidlu zn.
AVIA, bol po vyradení z majetku obce realizovaný formou obchodnej verejnej
súťaže v súlade s ustanoveniami § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov schvaľuje prevod vlastníckeho práva k
prebytočnému majetku, hasičskému motorovému vozidlu zn. AVIA, po vyradení
z majetku obce Osikov na nového vlastníka formou obchodnej verejnej súťaže.
Následne hlavný kontrolór obce prítomných oboznámil s návrhom podmienok
obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníckeho práva k prebytočnému majetku
obce Osikov, hasičskému motorovému vozidlu zn. AVIA. Poslanci OZ uvedené
podmienky obchodnej verejnej súťaže uznesením schválili.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov schvaľuje podmienky obchodnej verejnej
súťaže na prevod vlastníckeho práva k prebytočnému majetku, hasičskému
motorovému vozidlu zn. AVIA, po vyradení z majetku obce Osikov.
Podmienky v prílohe.
b) Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb KOSIT, a. s.

Starosta obce Osikov informoval poslancov OZ o uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve
o poskytovaní služieb spoločnosťou KOSIT, a. s.. Predmetom dodatku sú zmeny
zmluvných podmienok s účinnosťou od 01. 04. 2022.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov schvaľuje ex post uzavretie Dodatku č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb spoločnosťou KOSIT, a. s..
c) obedy pre dôchodcov – rozvoz
Na základe žiadosti niektorých záujemcov z radov dôchodcov o dovoz stravy až
domov sa poslanci OZ zaujímali o možnosti riešenia tejto požiadavky. Starosta obce
informoval, že by to nebol problém, ak by obec mala ďalšie motorové vozidlo, ktoré
by bolo určené okrem iného aj na daný účel. Vtedy by bolo možné rozšíriť aj
pracovnú náplň niektorého zo zamestnancov obce Osikov o rozvoz stravy.
Momentálne to však nie je možné.
Následne bola poslancom OZ poskytnutá informácia o aktuálnych cenách
obedového menu pre záujemcov, najmä z radov dôchodcov žijúcich v obci Osikov:
 obed pre záujemcu, dôchodcu, pripravovaný v jedálni pri MŠ Osikov počas
obdobia, keď je kuchyňa a jedáleň pri MŠ Osikov v prevádzke je v cene
=2,50 EUR, dôchodca si platí túto sumu za jedlo;
 obed pre záujemcu, dôchodcu, počas obdobia, keď nie je kuchyňa a jedáleň
pri MŠ Osikov v prevádzke je v cene =3,50 EUR, pričom dôchodca si platí
sumu =2,80 EUR a Obec Osikov prispieva sumou =0,70 EUR za jedlo
Poslanci OZ žiadajú, aby boli zo strany pracovníkov OcÚ Osikov (p. Vardzaľová,
vedúca jedálne pri MŠ Osikov) oslovení potenciálni dodávatelia jedla z okolia so
žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na prípravu a dovoz jedál pre záujemcov
z obce Osikov. Následne bude prieskum vyhodnotený a prijme sa stanovisko
k ďalšiemu postupu.
d) uplatnená opcia na prenájom – Pavol Pavúk
Starosta obce informoval, že p. Pavol Pavúk si uplatnil opciu na prenájom
nebytového priestoru v majetku Obce Osikov, kde prevádzkuje zariadenie „Bar“.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
1

Stanislav Bank, Ing. Martin Biroš, Jozef Kačmár,
František Kubina, Pavol Kuchta, Matúš Vardzaľ
Marek Kuchta

Obecné zastupiteľstvo obce Osikov schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve
o nájme nebytových priestorov č. 6/2018 zo dňa 22. 05. 2018 na dobru určitú, 2 roky

so začiatkom od 01. 06. 2022. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových
priestorov č. 6/2018 zo dňa 22. 05. 2018 ostávajú v pôvodnom znení, bez zmien.
e) spoločenské akcie: Rusadle na valale, Vešelo na valale
 Rusadle na valale:
Starosta obce informoval poslancov OZ o slabom záujme zo strany
obyvateľov obce resp. ostatných záujemcov o účasť na plánovanej veselici
v sále Kultúrno-správnej budovy Obce Osikov. Po diskusií bolo dohodnuté,
že akcia sa bude organizovať v menšom rozsahu, v priestoroch altánku na
miestnom futbalovom ihrisku.
 Vešelo na valale:
Starosta obce informoval poslancov OZ o plánovanej kultúrnej akcií pre
obyvateľov obce Osikov, ktorá sa má uskutočniť 10. 07. 2022. Súčasťou
tejto akcie má byť aj slávnostné otvorenie cesty III. triedy spájajúcej obec
Osikov a obec Bartošovce.
V rámci diskusie odznelo nasledovné:
 starosta obce informoval o účinkujúcich na tejto akcií
 guláš pre účastníkov a návštevníkov bude pripravený zo strany obce
Osikov.
 starosta obce je poverený zabezpečiť inštaláciu minimálne dvoch kusov
prenosných toaliet (TOI TOI) na túto kultúrnu akciu
 občerstvenie
a catering
- osloviť miestnych podnikateľov
v gastronómií, resp. obec vo vlastnej réžií
f) návrh na úpravu miestnych poplatkov
Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby do najbližšieho zasadnutia OZ si
premysleli, či by nebolo vhodné upraviť výšku miestnych poplatkov z dôvodu rastu
nákladov obce so správou obecného majetku a z dôvodu predpokladanej inflácie pre
tento rok, ako aj rozšírenie poplatkov o ďalšie položky.
g) dotácia PSK – Park „B“
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Obec Osikov podala žiadosť
o poskytnutie dotácie zo zdrojov PSK na realizáciu investičného zámeru – úprava
verejného priestranstva – Park „B“ (oproti kostolu, blízko pozemku p. Jozefa
Špirku).
Zároveň poslanci boli starostom obce informovaní o tom, že bol oslovený p. Patrik
Kolbasa, aby spracoval do konania najbližšieho zasadnutia OZ návrh realizácie
uvedenej investície, aby následne mohli byť vyčíslené skutočné náklady na
realizáciu uvedenej investície.
h) koordinácia prác pri oprave cesty a priekopy (hlavná ulica)
Starosta obce v rámci tohto bodu rokovania OZ informoval poslancov OZ
o pozitívnom výsledku spoločného rokovania zástupcov Obce Osikov, zástupcov
SÚC PSK a obyvateľov obce Osikov, ktorých sa bude dotýkať realizácia investičnej
akcie spočívajúca v oprave systémových chýb štátnej cesty, s vyvolanými
investíciami do úpravy rigolov a vchodov na súkromné pozemky, ktoré sa
uskutočnilo včera, t. j. 25. 05. 2022 v priestoroch zasadačky OcÚ Osikov.

i) V závere diskusie vzišla ešte zo strany poslancov OZ požiadavka, aby sa pamätalo
na to, že bolo by dobré začať s realizáciou pravidelnej aktivity s pracovným názvom
„Privítanie detí do života“, nových obyvateľov obce Osikov, ktoré by sa konalo raz
ročne resp. raz za dva roky a spojené by bolo s odovzdaním symbolického
finančného príspevku pre rodičov novonarodených detí, obyvateľov obce Osikov.
Detailnejšia sa o uvedenom návrhu bude rokovať počas niektorého z nasledujúcich
zasadnutí OZ (zaradiť do programu).
j) poslanci OZ vzniesli dotaz ohľadom navrhovaného pracovného stretnutia s obcou
Fričkovce vo veci ČOV. Starosta informoval, že zo strany obce Fričkovce zatiaľ
nebolo doručené stanovisko k nami navrhovanému pracovnému stretnutiu.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a rokovanie
OZ ukončil.
V Osikove dňa 29. 05. 2022
Overovatelia:

Pavol Kuchta

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

Jozef Kačmár

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

Zapisovatelia:

Viera Štefanová

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

Ing. JUDr. Jozef Sendek

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

Starosta obce:
Ing. Jozef Kvokačka, PhD.

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

Príloha k bodu 15:
minimálna súťažná cena: = 1.000,00 EUR
- budúci kupujúci:
Vozidlo sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, ktorá však musí byť
vyššia, nanajvýš rovná, ako je stanovená minimálna súťažná cena.
Záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, číslo OP, adresu
trvalého pobytu záujemcu o kúpu, kontaktný mobilný telefón a e-mailová adresa
(v prípade PO sídlo a kópiu výpisu z obchodného registra – postačuje aj kópia
výpisu z obchodného registra z internetového portálu www.orsr.sk)
b) ponúkaná cena uvedená číselne aj slovom
c) vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu
- splatnosť kúpnej ceny: pred prevzatím vozidla, najneskôr však do troch dní po
podpise kúpnej zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
- lehota na predkladanie ponúk: do 30 dní odo dňa zverejnenia, do 15:00 hod.
- doručovanie ponúk:
a) osobne do podateľne OcÚ Osikov
b) alebo doporučenou poštou, s uvedením odosielateľa na adresu: Obec Osikov,
Obecný úrad Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník
c) v zalepenej obálke s označením: „Ponuka – hasičské auto AVIA – neotvárať!“
d) rozhodujúcim kritériom je skorší dátum a čas doručenia
- vyhodnotenie ponúk: uskutoční sa v deň ukončenia lehoty na predkladanie
ponúk o 15:00 hod. v kancelárií starostu obce na OcÚ Osikov. Komisia na
vyhodnotenie ponúk v zložení: František Kubina (poslanec OZ, predseda
komisie), Ing. Martin Biroš (poslanec OZ, člen komisie), Ing. JUDr. Jozef
Sendek (hlavný kontrolór obce, člen komisie) spracuje zápisnicu
z vyhodnotenia ponúk a doporučenou poštou alebo e-mailom bude zaslaná
informácia záujemcom o úspešnosti resp. neúspešnosti nimi predloženej
ponuky.
- v prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber
úspešného budúceho kupujúceho bude skorší dátum a čas doručenia ponuky
- bližšie informácie ohľadom ponuky Obce Osikov budú poskytnuté záujemcom
počas úradných hodín osobne na Obecnom úrade Osikov, alebo e-mailom na emailovej adrese obecosikov@obecosikov.sk
- cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk nebudú otvorené a
budú vylúčené z procesu hodnotenia
- cenové ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitostí budú
vylúčené z procesu hodnotenia
- Obec Osikov si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
- Obec Osikov si vyhradzuje právo uznesením OZ zrušiť vyhlásenú obchodnú
verejnú súťaž.
- miesto zverejnenia: úradná tabuľa obce Osikov, webová stránka obce Osikov,
inzercia na webových stránkach

