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

07. marca 2011 o 17:00 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 p. Zajac ako zástupca firmy DREVSTAV SLOVAKIA. 
 
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 a z 02.03.2011, overovateľmi ostávajú p. 
RNDr. Peter Michálik a p. Ján Vatala.                 

 
2. Výber dodávateľa na opravu a údržbu amfiteátra. 
 
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 
 
Keďže poslanci nevedeli dňa 02.03.2011 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. Firma UNISTAV Nová Baňa do tohto 
termínu cenovú ponuku nekonkretizovala. Firma FACHMAN&TESÁR s.r.o. predložila 
ponuku len na výmenu poškodených častí, čo sa poslancom OZ zdalo ako krátkodobé riešenie 
za vysokú cenu. Najdetailnejšiu cenovú ponuku s konkrétnym a dlhodobým návrhom riešenia 
predložila firma DREVSTAV Nová Baňa, poslanci jednohlasne vybrali túto firmu za 
dodávateľa zákazky s nízkou cenou „Oprava a údržba amfiteátra vo Veľkej Lehote“.  
Konateľ firmy DREVSTAV SLOVAKIA p. Zajac sa po posúdení všetkých ponúk poslancami 
OZ osobne zúčastnil zasadnutia OZ. Starostke obce a poslancom predložil grafický náčrt 
amfiteátra a riešil s nimi detaily opravy. Poslanci mali požiadavku, aby nebolo možné zo 
žiadnej strany vyliezť na amfiteáter, príp. sa dostať do jeho vnútornej stavby. Cenová ponuka 
firmy DREVSTAV neobsahovala cenu za demontáž a za druhý náter. V cene bol zahrnutý iba 
základný náter reziva. Poslanec OZ p. Igor Víglaský navrhol, že demontáž by mohli 
zabezpečiť aj členovia TJ Partizán. Až po dohode so združením sa bude vedieť vyjadriť, či to 
spravia zadarmo, alebo za nejakú odmenu. Nedoriešenou otázkou zostal aj strešný šindeľ, 
ktorý by sa pravdepodobne nemusel vymieňať. Nedodaním šindľa a dodaním druhého náteru 
a demontáže by zostala pravdepodobne cena zachovaná podľa predloženej cenovej ponuky. 
Detaily opravy amfiteátra budú doriešené ešte pred podpisom Zmluvy o dielo. Návrh zmluvy 
má predložiť firma DREVSTAV SLOVAKIA. 
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        U z n e s e n i e   č. 8/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo 
  A/ S ch v a ľ u j e 
za dodávateľa zákazky s nízkou cenou „Oprava a údržba amfiteátra vo Veľkej Lehote“ firmu 
DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o. Nová Baňa. 
 
  B/  u k l a d á  
starostke obce zabezpečiť uzavretie Zmluvy o dielo a realizáciu zákazky. 
Termín: zrealizovanie opravy a údržby amfiteátra do 11.6.2011 
Hlasovanie: všetci za                                                     
                                                                                         
        Marta Šmondrková 
                                                                                                 starostka obce 
 
 
3.Výber dodávateľa na výmenu strešnej krytiny na budove bývalého OcÚ.   
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.. Keďže aj po doplnení uvedených položiek bola ponuka p. Číka 
najnižšia, poslanci jednohlasne schválili za dodávateľa zákazky p. Stanislava Číka, 
klampiarske práce, Veľká Lehota 134. 
 

       U z n e s e n i e   č.  9/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo 
  A/ S ch v a ľ u j e 
za dodávateľa zákazky s nízkou cenou „Výmena strešnej krytiny na starom OcÚ vo Veľkej 
Lehote“ firmu Stanislava Číka, klampiarske práce, Veľká Lehota 134 s cenou 17 863,27 €. 
 
  B/  u k l a d á  
starostke obce zabezpečiť uzavretie Zmluvy o dielo a realizáciu zákazky. 
Termín: do 31.05.2011 
Hlasovanie: všetci za                                                     
                                                                                         
        Marta Šmondrková 
                                                                                                 starostka obce 
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4. Návrh na uznesenie a záver. 
 
           Keďže viac bodov jednania nebolo, starostka obce  dala hlasovať za uznesenia               
č. 8-9/2011, ktoré všetci poslanci schválili. Záverom poďakovala prítomným za účasť a 
zasadnutie ukončila o 19:00 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. 

 


