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Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18. mája 2015 

na základe zasadnutia OZ zo dňa 13.5.2015 
v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra. 

 
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
Overovatelia: Ing. Antónia Garajová a Jozef Mihál 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 
2. Návrh na zrušenie verejného obstarávania na zákazku „Multifunkčné ihrisko 22x14 m“ 
pri ZŠ s MŠ. 
3. Návrh na schválenie nového verejného obstarávania na zákazku „Multifunkčné ihrisko“ 
pri ZŠ s MŠ. 
4. Diskusia. 
5. Návrh na uznesenie a záver. 

 
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 

 
Zasadnutie otvorila starostka obce o 16:30 hod. a privítala prítomných. Za 

overovateľov zápisnice navrhla Ing. Antóniu Garajovú a p. Jozefa Mihála. Zároveň prečítala 
návrh programu. Overovatelia a program bol všetkými prítomnými poslancami jednohlasne 
schválený. 
 
 
2. Návrh na zrušenie verejného obstarávania na zákazku „Multifunk čné ihrisko 
22x14m“ pri ZŠ s MŠ 
 
3. Návrh na schválenie nového verejného obstarávania na zákazku „Multifunk čné 
ihrisko“ pri ZŠ s MŠ. 

 
P. starostka informovala, že zisťovala situáciu a možnosti na pokračovanie v pôvodnej 

súťaži. Tým, že sa zmenila poloha ihriska a zväčšili sa rozmery na 40x20 m, bude potrebné 
dodať materiál a práce, ktoré v pôvodnom verejnom obstarávaní neboli zahrnuté. Zároveň 
chceme doplniť aj ďalšie položky - schody, chodník, osvetlenie a odvodnenie ihriska. Keby sa 
pokračovalo podľa vysúťaženého rozpočtu, porušili by sme zákon o verejnom obstarávaní. 
Preto obec ak chce postupovať zákonným postupom, nemá inú možnosť ako zrušiť verejné 
obstarávanie a vyhlásiť novú súťaž. S výstavbou Multifunkčného ihriska sa potom môže 
začas v mesiacoch september – november. Poslanci verejné obstarávanie na ihrisko 22x14m 
jednohlasne zrušili a schválili vyhlásenie nového verejného obstarávania podľa nových 
požiadaviek. 

 
 
U z n e s e n i e   č. 17/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
 
Z r u š u j e 
 
Proces verejného obstarávania u verejného obstarávateľa Obec Veľká Lehota na zákazku 
„Multifunk čné ihrisko 22x14 m“ zverejnenú vo vestníku pod číslom 31705-WYP zo dňa 
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31.12.2014 z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti 
a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi v zmysle §46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nakoľko sa zmenili okolnosti, za 
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. U verejného obstarávateľa nastala zmena okolností 
spočívajúca v zmene pôvodných podmienok, z ktorých verejný obstarávateľ vychádzal 
v okamihu vyhlásenia verejného obstarávania, a ku ktorých zmene došlo počas priebehu 
verejného obstarávania. Uvedené spočíva v podstatnej zmene predmetu zákazky, týkajúcej sa 
umiestnenia a rozmerov multifunkčného ihriska a s tým súvisiacich rozpočtových položiek. 
Postup obstarávania bol vyhlásený za neúspešný. 
 
Hlasovanie: všetci prítomní „za“ –6 (Garajová, Kocian, Mihál, Michálik, Šmondrk, Víglaský) 
 
 
 

...................  Marta Šmondrková   
     starostka obce 
 
 
U z n e s e n i e   č. 18/2015 

Obecné zastupiteľstvo 
A/ S c h v a ľ u j e 

Vyhlásenie novej verejnej súťaže podľa §100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov na zákazku „Multifunk čné ihrisko“ pri ZŠ 
s MŠ.  

 
B/ P o v e r u j e 

Starostku obce vyhlásením novej verejnej súťaže. 
 
Hlasovanie:všetci prítomní „za“– 6 (Garajová, Kocian, Mihál, Michálik, Šmondrk, Víglaský) 
 
 
 
        ............... Marta Šmondrková 

    starostka obce 
4. Diskusia.  
5. Návrh na uznesenie a záver. 

V rámci diskusie poprosila p. starostka poslancov o pomoc pri organizovaní osláv 
obce a 22. DFF Pod Inovcom v dňoch 6.-7.6.2015. Následne prečítala schválené uznesenia č. 
17-18/2015 obce, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 18:00 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Mániková 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Antónia Garajová        ........................   Marta Šmondrková 

    starostka obce 
 
Jozef Mihál           ......................... 


