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Z á p i s n i c a  

z otvárania obálok na predmet zákazky „Zabezpečenie auditu účtovnej 

závierky a súvisiacich služieb pre Obec Horná Kráľová pre roky 2015 – 2021“  

 

konané v mieste sídla Obecného úradu dňa 07.04.2021 o 15.00 hod. 

Vyhlasovateľ:   Obec Horná Kráľová, Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny  

Predseda komisie: Ing. Peter Šoka, zástupca starostu obce 

Členovia komisie: Mgr. Mária Holečková 

 Olívia Lenčéšová 

Obec Horná Kráľová, zaslala Výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet 

zákazky – Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre Obec Horná 

Kráľová pre roky 2015 – 2021 konkrétnym uchádzačom. 

 

• Predmet obstarávania:   „Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb 

pre Obec Horná Kráľová pre roky 2015 – 2021“ 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola odoslaná dňa 05.03.2021.  

Lehota na podávanie obálok sa skončila 31.03.2021 o 10,00 hod.  

Program zasadnutia komisie a otvárania obálok bol dohodnutý členmi výberovej komisie 

nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Otváranie obálok  

3. Záver 

Bod 1.  Otvorenie zasadnutia  

Zasadnutie komisie spojené s otváraním obálok otvoril zástupca starostu obce Ing. Peter 

Šoka. Skonštatoval, že výberová komisia je s prihliadnutím na prezenčnú listinu 

uznášaniaschopná a môže pristúpiť k otváraniu obálok.  

Zástupca starosta obce Horná Kráľová informoval členov komisie, že všetky obálky, 

ktoré boli doručené v stanovenej lehote sú dané k dispozícii členom výberovej komisie.  

Bod 2. Otváranie obálok  

Členovia komisie skonštatovali, že do stanoveného termínu boli doručené nasledovné 

ponuky: Ing. Emília Lencsésová, Školská 397/13, 951 32 Horná Kráľová. 

Komisia pristúpila k otváraniu predloženej obálky. Bolo skonštatované, že predmetná 

ponuka bola predložená v neporušenej obálke. 
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Ponuka č. 1/ Ing. Emília Lencsésová, Školská 397/13, 951 32 Horná Kráľová 

Cenová ponuka bola doručená osobne do podateľne Obecného úradu dňa 31.03.2021  

o 8,30 hod. 

Obsah: 

• Identifikačné údaje uchádzača  

• Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  

• Čestné vyhlásenie na preukázanie osobného postavenia uchádzača 

• Licencia na poskytovanie audítorských služieb vydaná SKAU 

• Certifikát o spôsobilosti na poskytovanie audítorských služieb vydaný SKAU 

• Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone podnikania platné pre rok 

2021 

• Potvrdenie o pridelení IČO 

  

Ponuka spĺňa podmienky  zverejnené vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.  

Uchádzač splnil podmienky stanovené vo výzve a jeho cenová ponuka je z hľadiska ceny 

najprijateľnejšia. Preto sa komisia rozhodla, že zabezpečenie auditu účtovnej závierky 

a súvisiacich služieb pre Obec Horná Kráľová pre roky 2015 – 2021 bude robiť Ing. Emília 

Lencsésová, Školská 397/13, 951 32 Horná Kráľová. 

 

Bod 3. Záver 

Zástupca starostu obce Ing. Peter Šoka sa poďakoval prítomným za účasť a prácu  

pri otváraní obálok a zasadnutie spojené s otváraním obálok ukončil. 

 

 

V Hornej Kráľovej, dňa 07.04.2021 

 

_________________________ 

Ing. Peter Šoka 

predseda výberovej komisie 

 

 

 

 


