
 

 

Z á p i s n  i c  a 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Cinobani, konaného dňa 04.03.2010 v kultúrnom dome v 

Cinobani 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1/  Otvorenie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 Zasadnutie otvorila starostka obce Ing. Mária Švikruhová privítaním prítomných.  

 

2/  Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice OZ 
 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

1. overovateľ  - p. Hadbavná Zuzana  

2. overovateľ  - p. MUDr. Kupcová Elena 

 

. 

Za zapisovateľku zápisnice OZ bola určená Dubravcová Ingrida, prac. OcÚ 

Zapisovateľka zápisnice skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov. 

 

Počet poslancov  :  9 

Prítomní poslanci : 8   

Ospravedlnení poslanci : 1 – pán Poliačik Igor 

Neospravedlnení poslanci : 0 

Pracovníci obce: Dubravcová Ingrida 

  

3/  Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia OZ 
     Potom p. starostka  prečítala návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné zastupiteľstvo: 

Program zasadnutia:  

   1/  Otvorenie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

   2/  Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice OZ 

   3/  Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia OZ 

   4/  Voľba návrhovej komisie 

   5/ Dobudovanie kanalizácie v obci Cinobaňa 

    6/  Schválenie Uznesenia č. 3/2010 zo zasadnutia MOZ 

 7/  Záver  

 

Zhodnotenie hlasovania: Poslanci jednomyseľne prijali program. Zasadanie OZ sa bude riadiť 

týmto programom. 

 

4/  Schválenie návrhovej komisie 
Predseda –  Hadbavná Zuzana 

Členovia –  Melicher Jozef 

                -  Ing. Andrášik Juraj 
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hlasovali všetci poslanci za, takže návrhová  komisia bude pracovať v tomto zložení. 

 

5/ Dobudovanie kanalizácie v obci Cinobaňa 

Prezentoval sa pán Macáš Zdeno ako konateľ firmy  – OK management group, s.r.o., 

Drevárska 6, 052 01  Spišská Nová Ves. Pán Macáš Zdeno pred tým pôsobil vo firme IKF 

Service, s.r.o., Karpatská 15, 058 01 Poprad, s ktorou máme rozbehnutý projekt 

„Dobudovanie kanalizácie v obci Cinobaňa“. Pán Macáš vo firme IKF skončil pracovný 

pomer a tak isto aj pán Fejedelem a pán Ondrašin, ktorí boli konatelia IKF Service, s.r.o. 

a pretože tento náš projekt kanalizácie ako aj Regeneráciu centrálnej zóny obce Cinobaňa 

s nami riešili oni, chceli by pokračovať v spolupráci s nami a dotiahnuť tieto projekty do 

úspešného konca. 

 

Pani starostka informovala poslancov, že prebieha verejné obstarávanie na Regeneráciu 

centrálnej zóny obce Cinobaňa a preto je potrebné schváliť novú Zmluvu o zabezpečení  

realizácie verejného obstarávania medzi klientom Obec Cinobaňa a poskytovateľom – ARDE, 

s.r.o., Dukelská 19, 085 01  Bardejov za účelom verejného obstarávania zákazky a to 

zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác pre dielo 

„Regenerácia centrálnej zóny obce Cinobaňa“ za odmenu vo výške 4 165,00 Eur s DPH 

a zrušiť z Uznesenia č. 11/2009 zo dňa 23.11.2009 v bode I. schvaľuje bod č. 9. Mandátnu 

zmluvu na zabezpečenie verejného obstarávania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

s kódom 22140120204 názov projektu: „Regenerácia centrálnej zóny obce Cinobaňa“ vo 

výške 4 313,75 EUR medzi mandantom Obec Cinobaňa a mandatárom – ARDE, s.r.o., 

Dukelská 19, Bardejov z dôvodu, že k podpisu uvedenej zmluvy ani nedošlo. Nepodpísala 

som ju, lebo sme dostali inú ponuku, len názov sa zmenil, teraz je to Zmluva o zabezpečení 

realizácie verejného obstarávania – nová, nižšia cena firma ARDE, s.r.o., Dukelskí 19, 

Bardejov. 

 

pán Kiapeš – Uznesenie 11/2009 to sú cca 4 mesiace a my sme boli v tom, že táto mandatná 

zmluva je už podpísaná. Tu ide o princíp nie o slovné hračky. 

pani starostka – štatutár nemusí podpísať zmluvu. 

pán Kiapeš – ale keď zastupiteľstvo ju odsúhlasilo tak nerozumiem tomu a som zvedavý, 

prečo to bolo odsúhlasené a nebolo podpísané. 

pani starostka – neurobila som v žiadnom prípade zle, že som to nepodpísala, mení sa iba 

názov zmluvy. 

 

pani starostka dala kolovať obidve zmluvy poslancom, potom dala hlasovať za schválenie 

Zmluvy: 

Zmluvu o zabezpečení realizácie verejného obstarávania medzi klientom Obec Cinobaňa 

a poskytovateľom – ARDE, s.r.o., Dukelská 19, 085 01  Bardejov za účelom verejného 

obstarávania zákazky a to zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa 

stavebných prác pre dielo „Regenerácia centrálnej zóny obce Cinobaňa“ za odmenu vo výške 

4 165,00 Eur s DPH 

 

za: 3      proti: 3    zdržal sa: 2 

Návrh na schválenie neprešiel. 
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Poslanci pozorne čítali obidve zmluvy a nakoniec sa dohodli, že ostáva pôvodná zmluva 

schválená v Uznesení č. 11/2009 zo dňa 23.11.2009 v bode I.schvaľuje bod č.9. 

 

pani starostka: poďme na kanalizáciu, firma OK management group s.r.o. ponúka, že 

vypracuje pre druhé kolo Žiadosť OP ŽP na čerpanie finančných prostriedkov zo 

Štrukturálnych fondov EU pre projekt: „ Kanalizácia obce Cinobaňa“. Tak isto jej volal aj pán 

Faix – konateľ IKF Service, že nám túto žiadosť vypracujú oni. 

 pán Balkovský – prečo, keď bolo odsúhlasené, že žiadosť nám vypracuje IKF, tak prečo sa 

mení na OK management group s.r.o ? 

pán Kiapeš – kanalizácia je bohovský projekt a chceme, aby bol úspešný. To, že sa rozdelila 

firma, tak mňa by veľmi zaujímalo, že prečo sa to rozdelilo. Ak by sem prišiel aj pán Faix, tak 

možno by sme zmenili názor. 

pán Macáš – pán Faix je terajší riaditeľ IKF, poznáte ho? Áno, to je človek, kvôli ktorému 

sme museli z tadiaľ odísť. Máte písomne dané, že s firmou IKF máte všetko ukončené. 

pán Andrášik – som za to, aby sa to dalo OK managemnet group s.r.o. 

pán Melicher – som za to, aby sme do toho šli s touto novou firmou, prioritou sme mali 

kanalizáciu 

pani MUDr. Kupcová – mne nejde do hlavy, prečo práve teraz volal ten pán Faix 

pani Gabľasová – keď sme už rozbehli ten vlak, tak ísť do toho, pretože termíny utekajú 

pán Macáš – na dôkaz mojich slov mojich slov, v priebehu budúceho týždňa by som Vám dal 

zmluvu o zaviazaní, že dodržíme sľuby. 

pani Gabľasová – ešte sa nám v zmluve zaviažete, že IKF nebude od nás žiadať nejaké 

porušenie zmluvných podmienok 

pani Hadbavná – ja si tiež myslím, že by sme mali do toho ísť, len, aby to bolo všetko 

v poriadku s IKF. 

pán Balkovský – ja sa z toho neviem stále spamätať, ale kvitujem to, že aj napriek tomu ako 

ste sa rozišli s tou firmou, tak ste prišli sem a chcete nám pomôcť. 

 

pani starostka: dávam hlasovať za schválenie Zmluvy o vypracovaní žiadosti OP ŽP 1.2 

Dobudovanie kanalizácie v obci Cinobaňa medzi Objednávateľom Obec Cinobaňa 

a zhotoviteľom OK management group, s.r.o. , Drevárska 6, 052 01 Špišská Nová Ves za 

dohodnutú sumu 3300 EUR bez DPH , s podmienkou, že objednávateľ vyplatí dohodnutú 

sumu po schválení nenávratného finančného prostriedku Ministerstvom životného prostredia 

Slovenskej republiky 

 

za: 6    proti: 0    zdržal sa: 2 

 

dávam hlasovať za schválenie Zmluvy o zabezpečení realizácie verejného obstarávania medzi 

klientom – Obec Cinobaňa a poskytovateľom ARDE, s.r.o., Dukelská 19, 085 01  Bardejov za 

účelom verejného obstarávania zákazky a to zabezpečenie verejného obstarávania na výber 

stavebných prác na „Dobudovanie kanalizácie v obci Cinobaňa“ za dohodnutú odmenu vo 

výške 0,15 % z celkovej sumy stavebných nákladov úspešného uchádzača súťaže na 

uskutočnenie stavebných prác schválenej predmetnej žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok, respektíve z celkovej sumy uvedenej v zmluve na uskutočnenie týchto stavebných 

prác, ktorú uzavrie žiadateľ o nenávratný finančný príspevok – prijímateľ NFP a zhotoviteľ 

stavebných prác k predmetnej žiadosti. 

za: 6      proti: 0    zdržal sa: 2 
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6/  Schválenie uznesenia č. 3/2010 zo zasadnutia MOZ 
Predseda návrhovej komisie Hadbavná Zuzana prečítala návrh na uznesenie a následne na to dala p. 

starostka hlasovať 

Návrh na uznesenie bol  jednohlasne schválený. 

 

7/  Záver 
Nakoľko viac bodov programu nebolo ani pripomienok, poďakovala p. starostka prítomným 

za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

 

       

        Ing. Švikruhová Mária 

              starostka obce 

 

 

 

I.  overovateľ  zápisnice            Hadbavná Zuzana    ........................................

           

 

 

II. overovateľ zápisnice                    MUDr. Kupcová Elena .......................................... 

                            

 

 

 

      Zapísala: Dubravcová Ingrida 

                      prac.OcÚ  
 


