
 1 

                                      Z Á P I S N I C A 
- zo zasadnutia mimoriadneho obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa         

02. marca 2011 o 15:30 hod. v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra 
                                
       P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
       Overovatelia: RNDr. Peter Michálik a Ján Vatala. 

Okrem poslancov sa OZ zúčastnil 1 občan – p. Peter Kocian prizvaný ako odborne 
spôsobilá osoba. 

 
P R O G R A M : 
1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice. 

     2. Výber dodávateľa na opravu a údržbu amfiteátra. 
     3. Výber dodávateľa na výmenu strešnej krytiny na budove bývalého OcÚ. 
     4. Návrh na uznesenie a záver.  
   
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie, určenie overovateľov zápisnice. 
 
 Zasadnutie otvorila starostka obce, ktorá privítala prítomných. Keďže body programu 
boli presunuté zo zasadnutia OZ z 25.02.2011, overovateľmi ostávajú p. RNDr. Peter 
Michálik a Ján Vatala.                 

 
 
2. Výber dodávateľa na opravu a údržbu amfiteátra. 
Pôvodný termín výberu dodávateľa bol stanovený na zasadnutie obecného zastupiteľstva na 
25.02.2011. Keďže zo strany občana p. Petra Víglaského boli námietky voči neosloveniu 
firmy UNISTAV Nová Baňa, poslanci OZ odložili výber dodávateľa na 02.03.2011. Do tohto 
termínu mala firma UNISTAV predložiť svoju cenovú ponuku. Všetci uchádzači si stavbu 
osobne prezreli a pri zadaní cenovej ponuky mali navrhnúť alternatívu celkovej rekonštrukcie, 
alebo len výmeny poškodených častí. Do cenovej ponuky nemali zahŕňať pódium, keďže 
s ním sa pri oprave amfiteátra neráta z dôvodu zachovalého stavu. 
 
Cenové ponuky predložili: 
1) FACHMAN&TESÁR s.r.o., Hliník nad Hronom 
2)  UNISTAV NB s.r.o., Nová Baňa 
3)  DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o., Nová Baňa 
 
Oslovené boli ešte ďalšie 2 firmy: Rudolf Kocian K.TEAM – Stavebná činnosť Nová Baňa 
a Stanislav Čík klampiarske práce, Veľká Lehota, títo ale cenovú ponuku na opravu a údržbu 
amfiteátra nepredložili. Z výberu nebol vylúčený žiadny uchádzač. 
Prítomní poslanci OZ preskúmali predložené cenové ponuky a stav amfiteátra boli aj osobne 
preskúmať. Keďže nevedeli konkretizovať, aké položky a aké množstvo materiálu obsahuje 
ponuka firmy UNISTAV Nová Baňa, dali firme možnosť doplniť jej cenovú ponuku 
v termíne do 07.03.2011 do 17:00 hod. Na tento termín presunuli aj výber dodávateľa. 
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3.Výber dodávateľa na výmenu strešnej krytiny na budove bývalého  
    OcÚ.   
Pôvodný termín výberu dodávateľa bol stanovený na zasadnutie obecného zastupiteľstva na 
25.02.2011. Keďže zo strany občana p. Petra Víglaského boli námietky voči neosloveniu 
firmy UNISTAV Nová Baňa, poslanci OZ odložili výber dodávateľa na 02.03.2011. Do tohto 
termínu mala firma UNISTAV predložiť svoju cenovú ponuku. Všetci uchádzači si krytinu 
sami zameriavali. Cenové ponuky uchádzačov sa odlišovali v detailoch stavby. Z výberu 
nebol vylúčený žiadny uchádzač. 
 
Cenové ponuky predložili: 
1)  Stanislav Čík, klampiarske práce, Veľká Lehota  
2) FACHMAN&TESÁR s.r.o., Hliník nad Hronom 
3)  Rudolf Kocian K.TEAM – Stavebná činnosť, Nová Baňa 
4)  UNISTAV NB s.r.o., Nová Baňa 
 
Najnižšiu cenovú ponuku predložil p. Stanislav Čík, Veľká Lehota. V cene nebol zahrnutý 
bleskozvod, oplechovanie celých komínov a podbitie strechy tatranským profilom. Keďže 
všetci poslanci OZ boli za to, aby jedna firma dodala obci kompletnú výmenu strešnej krytiny 
vrátane oplechovania celých komínov, bleskozvodu a podbitia strechy tatranským profilom, 
p. starostka požiadala p. Stanislava Číka o doplnenie uvedených položiek do ceny v termíne 
do 07.03.2011 do 17:00 hod. . Až po doručení doplnenej cenovej ponuky bude výber 
dodávateľa ukončený.  
  
4. Záver. 
Starostka obce záverom poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 17.30 hod. 
Zápisnica bola nahlas prečítaná, schválená a na znak súhlasu aj vlastnoručne podpísaná. 
 
Zapísala: Mániková 
 
Overovatelia:  
 
Ján Vatala                                                                                       Marta Šmondrková 
                  starostka obce 
RNDr. Peter Michálik                                                                                  v. r. 

 


