Obec Horný Lieskov
Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov
Príloha : č. 1
Kritéria vyhodnotenia jednotlivých návrhov schválené Obecným zastupiteľstvom Obce
Horný Lieskov uznesením č. 5 D.1./2017
Ponúkaná cena....................................... ( 50 bodov )
Zdôvodnenie záujmu- podnikateľský zámer...... ( 20 bodov )
Dĺžka praxe podnikania v poľnohospodárstve.... ( 5 bodov )
Ponúkaná spolupráca a pomoc s prenajímateľom aj v iných oblastiach života
obce..................................................................... ( 25 bodov)
A, Ponúkaná cena:
Max. počet bodov 50 sa pridelí ponuke záujemcu s najvyššou navrhovanou cenou za
prenájom pôdy vyjadrenou v eurách.
Pri ďalších návrhoch ceny nájmu uvedených v ostatných ponukách uchádzačov sa počet
prideľovaných bodov určí priamou úmerou.
Kritérium cena (C) :
Body za cenu = vyhodnocovaná ponuka /ponuka s najvyššou číselnou hodnotou * max.
počet bodov
B, Zdôvodnenie záujmu – podnikateľský zámer
Max. počet bodov 20 bodov sa pridelí ponuke záujemcu s najvyšším počtom bodov za
vyhodnotený podnikateľský zámer. Hodnotiť sa bude:
Súčasné hospodárenie na PP, vykonávanie poľnohospodárskych činností..............10 bodov
Progresívne, intenzívne využívanie prenajatých pozemkov...............................max 10.bodov
Pestovanie plodín, výroba krmív, chov zvierat........7 bodov
Pasívne využívanie( mulčovanie ) zabezpečenie ............................ 3 body
C, Dĺžka praxe podnikania v poľnohospodárstve
Max. počet bodov 5 sa pridelí e záujemcovi s najdlhšou dobou podnikania .
Pri ďalších dobách podnikania – praxe uvedených v ostatných ponukách uchádzačov sa počet
prideľovaných bodov určí priamou úmerou.
Body za dobu podnikania = vyhodnocovaná doba podnikania /ponuka najdlhšou dobou
podnikania *max. počet bodov
D .Ponúkaná spolupráca a pomoc s prenajímateľom aj v iných oblastiach života obce
Body ( max. počet 25 ) sa pridelí podľa nasledujúcich kritérií :
Možnosť poskytnutia mechanizmov pri zimnej údržbe ciest alebo iných mechanizmov
pri
stavebných aktivitách obce, pri kalamitách v obci ( v prípade možnosti poskytnutia - vyjadriť
v hodinách dobu poskytnutia )........... max. 5 bodov podľa ponuky.
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Možnosť poskytnutia finančnej alebo materiálnej podpory pri kultúrnych a spoločenských
akciách poriadaných obcou, resp. pri prácach realizovaných v obci ( v prípade možnosti
vyjadriť formu alebo množstvo) ......................................................... 10 bodov
Iné formy spolupráce ( podľa návrhu záujemcu ) .................................5 bodov
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