
   O b e c   Nacina Ves 

 

 

        Pre zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva 

V Nacinej Vsi  dňa 17.10.2018 

 

 

K bodu rokovania číslo  15. 

 

 

Správa hlavného kontrolóra o dodržiavaní zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Správa o výsledku kontroly  za obdobie  od 01.01.2018  do  30.06.2018. 

 

 

Predkladá      Návrh na uznesenie: 

D. Parchovianská 

Kontrolór Obce Nacina Ves   Berie na vedomie 

 

       Správu hlavného kontrolóra  

       O dodržiavaní zákona o verejnom  

obstarávaní za obdobie  

od 01.01.2018 do 30.06.2018 

 

Príloha: Správa 

 

 



   Hlavný kontrolór obce  Nacina Ves 

 

 

 V súlade s § 18f ods. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Nacinej Vsi 

 

 

    S p r á v u 

O dodržiavaní zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní v znení  

neskorších predpisov. 

 

Kontrola bola vykonaná na základe  plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra   

na II. polrok 2018 , schváleného Obecným zastupiteľstvom v Nacinej Vsi  uznesením 

č. 362 zo dňa 20. 06. 2018.  

V čase od 27. 9.- 04. 10. 2018 boli ku kontrole predložené doklady  o zákazkách  zadávaných  

podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní  za I. polrok 2018. 

Kontrolu vykonala kontrolórka obce .  

Prítomná bola za obecný úrad p. Anna Bieliková. 

 

Kontrolou bolo zistené:  

 Obec má spracovanú smernicu  číslo 2/2017 upravujúcu postup verejného 

obstarávateľa Obce Nacina Ves pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na 

uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov. 

Za I. polrok 2018 boli na obecnom úrade prevedené výberové konania na štyri zákazky: 

Za I. štvrťrok 2018- Zákazka -,,Rekonštrukcia časti oplotenia na cintoríne v Nacinej Vsi.“ 

Za II. štvrťrok 2018 -Zákazky:-,, Výstavba chodníka ku ihrisku v Nacinej Vsi“ 

    ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

 v Obci Nacina Ves“. 

,,Spevnená plocha  Vybúchanec“ 

Pri všetkých zákazkách bol dodržaný postup a ustanovenia zákona č. 343/2015 Z.z.  

O verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 



 Postup pri zadávaní zákazky ,,Rekonštrukcia časti oplotenia na cintoríne v Nacinej Vsi“ 

 

1. Rozpočet stavby na stavebné práce -  zákazka s nízkou hodnotou. 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky- v zmysle § 6 Zákona č. 343/2015 Z.z. v znp. 

Projektant určil predpokladanú hodnotu zákazky na 17 134,25 € bez DPH. 

2. Test bežnej dostupnosti – vyjadrenie o tom, že zákazka nie je bežne dostupná. 

 

3. Na základe testu bežnej dostupnosti a predpokladanej hodnoty zákazky  bola  

 vypracovaná  výzva   na predkladanie cenových ponúk – v zmysle § 117 / zákazka 

s nízkou hodnotou / v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znp. 

Výzva bola zverejnená na webovej stránke obce a zároveň boli oslovené tri spoločnosti – 

                           ZEPO s r.o. Michalovce 

   ENERGOTRADING s r.o. Vranov nad Topľou 

   MIXCOLOR s r.o. Michalovce 

4. Na základe výzvy boli obci doručené tri ponuky, z ktorých najvýhodnejšiu cenu 

ponúkla firma ZEPO s r.o. Michalovce. Ponúkaná cena 15 667,50 € bez DPH. 

Firma splnila požiadavky obce na predmet zákazky.  

Ponuky boli vyhodnotené na základe kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk. 

5. Úspešnému uchádzačovi bola odoslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

dňa 22. 2. 2018 a uchádzač bol vyzvaný na predloženie Zmluvy o dielo. 

6. Zmluva bola podpísaná 27.2.2018. Stavenisko bolo odovzdané 6. 3. 2018. 

Práce boli ukončené 26. 4. 2018 a stavba odovzdaná v cene 15 667,50 € bez DPH. 

 

K zákazke sú doložené všetky doklady a písomnosti a sú uložené v samostatnom 

obale. 

Predpísaný postup je dodržaný aj pri ostatných zadávaných zákazkách, jednotlivé zákazky  

obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti. 

 

 

 

V Nacinej Vsi  15. 10. 2018     D. Parchovianská 

 

 

Správa bola odovzdaná: 15.10.2018  



  

 

 


