Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Falkušovce
30.12.2020
PROGRAM :
1. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2021, 2022 a 2023
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Falkušovce k návrhu rozpočtu obce Falkušovce na
roky 2021, 2022 a 2023
3. Vyhodnotenie cenových ponúk - Stavebné úpravy hygienických zariadení v kultúrnom dome

Vzhľadom na zhoršenie situácie so šírením ochorenia COVID 19 a kvôli informáciam, že sa zvýšil
počet pozitívne testovaných obyvateľov obce, medzi ktorými boli aj poslanci obecného
zastupiteľstva nebolo možné uskutočniť verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa
30.12.2020. Poslancom obecného zastupiteľstva bol na poslednom zasadaní obecného
zastupiteľstva odovzdaný návrh rozpočtu obce Falkušovce na roky 2021, 2022 a 2023. Na
tomto zasadnutí starosta obce navrhol, aby sa k rozpočtu vyjadrili najneskôr do 30.12.2020
kedy sa uskutoční riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa tento rozpočet
schváli, ak nebudú ďalšie pripomienky. Keďže 30.12.2020 sa verejné zasadnutie obecného
zastupiteľstva nemohlo uskutočniť z vyššie uvedeného dôvodu a obec Falkušovce nie je
vybavená zariadením, cez ktoré by sa mohlo uskutočniť online zasadnutie, preto starosta obce
oslovil poslancov obecného zastupiteľstva listom, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Súčasťou tohto listu sú aj hlasovacie lístky k jednotlivým bodom vyššie uvedeného programu.
Ďalším dokumentom sú poverenia poslancov obecného zastupiteľstva, ktorými poverujú
starostu obce k otvoreniu a vyhodnoteniu cenových ponúk k stavebným úpravám
hygienických zariadení v kultúrnom dome.

Kompletná dokumentácia k zasadaniu bola

poslancom osobne odovzdaná 28.12.2020.

Svoje vyjadrenia poslanci mali pripraviť na

odovzdanie starostovi obce najneskôr 30.12.2020 do 12.00.

Hlasovacími lístkami mali

poslanci možnosť schváliť Rozpočet obce Falkušovce na rok 2021 a zobrať na vedomie
rozpočety obce Falkušovce na roky 2022 a 2023. Poslanci mali k dispozícií aj kópiu
stanoviska hlavného kontrolóra obce Falkušovce k návrhu rozpočtu obce Falkušovce na roky
2021, 2022 a 2023.

K bodu 1. Rozpočet obce Falkušovce na roky 2021, 2022 a 2023
Hlasovanie na základe hlasovacích lístkov:
za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

Uznesenie č. 62/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje:
rozpočet obce Falkušovce na rok 2021,
berie na vedomie
rozpočty obce Falkušovce na roky 2022 a 2023.
K bodu 2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Falkušovce k návrhu rozpočtu obce
Falkušovce na roky 2021, 2022 a 2023
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní:

7 (Bodnár, Jaššo, Blanár, Jacko, Koščo,
Džugan, Majerník)
0
0
0

Uznesenie č. 63/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Falkušovce
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Falkušovce k návrhu rozpočtu obce Falkušovce na roky 2021,
2022 a 2023.
K bodu 3. Vyhodnotenie cenových ponúk - Stavebné úpravy hygienických zariadení v
kultúrnom dome
Obci Falkušovce boli v stanovenom termíne podľa výzvy zo dňa 27.11.2020 doručené tri cenové
ponuky od firiem:
1. Ján Bančanský, Dlhé Klčovo , Dlhá 274 dňa 18.12.2020
2. Staking s.r.o., Falkušovce 35 dňa 21.12.2020

3. Madma s.r.o., Kapušianská 90, Michalovce dňa 21.12.2020
Na základe poverení poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sú súčasťou tejto zápisnice, starosta
obce vykonal otváranie obálok a pristúpil k vyhodnoteniu cenových ponúk.
Cenové ponuky jednotlivých uchádzačov na zhotovenie diela sú nasledovné:
Ján Bančanský – cena ponuky za celkové zhotovenie diela:
Cena bez DPH za celý predmet zakázky

10 822,64 €

Výška a sadzba DPH 20%

2 164,53 €

Cena vrátane DPH za celý predmet zakázky

12 987,17 €

Staking s.r.o. - cena ponuky za celkové zhotovenie diela:
Cena bez DPH za celý predmet zakázky

10 000,00 €

Výška a sadzba DPH 20%

2 000,00 €

Cena vrátane DPH za celý predmet zakázky

12 000,00 €

Madma s.r.o. - cena ponuky za celkové zhotovenie diela:
Cena bez DPH za celý predmet zakázky

10 400,00 €

Výška a sadzba DPH 20%

2 080,00 €

Cena vrátane DPH za celý predmet zakázky

12 480,00 €

Na základe týchto ponúk starosta obce zhodnotil, že najvýhodnejšia cenová ponuka je ponuka firmy
Staking s.r.o. .
Výsledok vyhodnotenia cenových ponúk starostom obce bude následne oznámený každému
poslancovi obecného zastupiteľstva písomnou formou. Na základe tejto informáce každý poslanec
obecného zastupiteľstva sa na priloženom formulári môže vyjadriť k výsledku vyhodnotenia.
Na základe vyjadrenia sa jednotlivých poslancov k výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
starostom obce, bude jednotlivým uchádzačom doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia.
Zapísala: Ing. Gajanová Zuzana

….......................................

....................................................
starosta obce

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámení so znením tejto zápisnice a bolo mi
umožnené túto zápisnicu prečítať

Ján Jacko

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

Milan Džugan

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

Miroslav Jaššo

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

Martin Majerník

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

Ľuboš Blanár

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

Anton Koščo

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

Juraj Bodnár

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

Prílohy:
1 x list – Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Falkušovciach
7 x hlasovacie lístky poslancov Obecného zastupiteľstva vo Falkušovciach
7 x poverenie

