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Zápisnica z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva Dedinky dňa 20.09.2021
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadania:

1) Otvorenie zasadania.
a) Schválenie programu zasadnutia.
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2) Správa o plnení uznesení.
3) Prerokovanie Zmluvy o združení finančných prostriedkov na rekonštrukciu lanovej dráhy.
4) Prerokovanie Dodatoku č. 8 k zmluve o dielo z 11.02.2019 - Michálek s.r.o., na dodatočné práce.
5) Prerokovanie Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve – ProTender pre verejné obstarávanie k lanovej
dráhe.
6) Diskusia.
7) Záver.

1. Otvorenie zasadania
Zasadanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Červenka, ktorý prítomných
privítal a oboznámil s návrhom programu 16. zasadania OZ.
a)
Schválenie programu zasadania.
Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o programe rokovania.
Poslanci program 16. zasadania Obecného zastupiteľstva schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

b)
Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Helenu Šlejzákovú a Ing. Saskiu Kisovú.
c)
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Maroša Korfantu a Miroslava Majerčáka. Za
zapisovateľku určil Janku Leskovjanskú.
Poslanci tento návrh schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

1

Zdržal sa : 0

2. Správa o plnení uznesení (Príloha č. 1)
Starosta obce predniesol správu o plnení predošlých uznesení OZ Dedinky. Obsah správy je
v prílohe č.1.
Poslanci OZ správu zobrali na vedomie.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Prerokovanie Zmluvy o združení finančných prostriedkov na rekonštrukciu lanovej dráhy.
(Príloha č. 2)
Získali sme investora - Bekim Memeti, ktorý je ochotný investovať 75 000 € za podmienok
dohodnutých v zmluve v prúlohe č. 2. Dohodli sme sa na sume a podmienkach investovania,
ktoré budú zakotvené v zmluve o združení finančnýchprostriedkov.
Tieto financie sú potrebné, aby sme lanovku vedeli spustiť do prevádzky. Požiadavka na úpravy
bola vznesená od riaditeľa Dráhového stavebného úradu. Sú uvedené v stavebnom povolení.
Investor požaduje trvalú účasť na majetku lanovej dráhy v pomer jeho investície k celkovému
majetku lanovky po jej zaradení do majetku obce po kolaudácii.
Ing. Saskia Kisová sa vyjadrila, že podľa jej názoru nie je vhodné, aby do majetku lanovej dráhy
vstupoval iný subjekt s trvalým vlastníckym vzťahom.
Nateraz nemáme iného potenciálneho investora, ale v prípade ak by sa našiel iný, nevyžadujúci
majetkovú spoluúčasť, budeme rokovať s týmto investorom.
Poslanci OZ Dedinky schválili návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov na rekonštrukciu
lanovej dráhy v predloženom znení.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 1
Ing. Saskia Kisová

4. Prerokovanie Dodatoku č. 8 k zmluve o dielo z 11.02.2019 - Michálek s.r.o., na dodatočné
práce. (Príloha č. 3)
Starosa obce informoval poslancov OZ o návrhu Dodatku č. 8.
Na základe dodatočných informácií od firmy RiCOS je nutné vykonať defektoskopiu skrutiek
ukotvených v betónových pätkách a zváraných spojov na všetkých podperách lanovej dráhy.
Súčasťou Dodatku č. 8 k zmluve o dielo z 11.02.2019 je aj projektová dokumentácia na obnovu
staníc, aby splňali všetky požiadavky v súčasnosti platných predpisov a noriem. Je to požiadavka
Dráhového stavebného úradu ako súčasť pripomienok v stavebnom konaní.
Poslanci OZ návrh Dodatku č. 8 v predloženom znení schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Prerokovanie Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve – ProTender pre verejné obstarávanie k lanovej
dráhe. (Príloha č. 4)
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 29.10.2018 vyplýva z nasledujúcich skutočností:
Rieši navýšenie zmluvnej ceny o 10 % na sumu 3850 € bez DPH (v nefinančnom plnení) v súlade s
§ 18 ods. 3 písm. b) zákona 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov, vzhľadom na skutočnosť, že Mandátna zmluva neriešila nasledovný rozsah činností:
- V prípade uzatvorenia Dodatku k Zmluve o dielo zo dielo zo dňa 11.02.2019, ktorú má
mandant uzatvorenú s úspešným uchádzačom: Michálek s.r.o., Čáslavská 52 , 537 01
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-

Chrudim IV, Česká republika, mandatár zabezpečí spracovanie a elektronické zaslanie
OZNÁMENIA O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY na zverejnenie do Vestníka verejného
obstarávania ako aj zverejnenie predmetného Dodatku v profile verejného obstarávateľa na
internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku
mandant uzatvoril 7 dodatkov k Zmluve o dielo zo dielo zo dňa 11.02.2019,
osobnú účasť zástupcu mandatára na kontrolných dňoch, v prípade ak takéto bude
organizovať poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.

Poslanci OZ návrh Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve s firmou ProTender zo dňa 29.10.2018 v
predloženom znení schválili.
Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Diskusia
7. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 16. zasadanie OZ ukončil.

Zapisovateľ :

Janka Leskovjanská

Overovatelia zápisnice :

Maroš Korfanta
Miroslav Majerčák

3

.............................
.............................
.............................

.............................
Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách 20.09.2021
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