
KOSTOLNÁ  STRECHA  -  INFORMÁCIE  O VÝBERE  DODÁVATEĽA  A  POSTUPUJÚCICH  PRÁCACH 

Milí spoluobčania, rodáci a priatelia našej obce, 

radi by sme Vás informovali o tom, ako postupuje projekt „Rekonštrukcia strechy ciglianskeho kostola“. 

 

     Farský úrad splnil všetky zákonné požiadavky na výber dodávateľa, aby umožnil rovnocennú obchodnú súťaž pre všetky 

spoločnosti, ktoré prejavili aktívny záujem o túto prácu. V informačnom letáku, ktorý ste dostali prednedávnom do svojich 

schránok, ste sa dočítali, že predbežné cenové kalkulácie týchto firiem na kompletnú výmenu strechy kostola a zvonice sa 

šplhali na sumu 56 - 60 tisíc €. 

     Dňa 25.06.2014 sa na žiadosť farskej rady konalo na pôde OcÚ stretnutie obecného zastupiteľstva a členov farskej rady 

s úmyslom a potrebou informovať predstaviteľov obce o faktickom stave strechy, možnostiach jej rekonštrukcie, ponukách 

a zámeroch realizácie, a taktiež o možnostiach financovania tohto projektu. Zastávame totiž názor, že rekonštrukcia kostola 

nie len cirkevnou, ale aj svetskou - tj. aj obecnou záležitosťou. Zástupcovia obce projekt rekonštrukcie strechy podporili, 

aktuálne ale naša obec nedisponuje voľnými financiami na podporu rekonštrukčných prác. Dostali sme však od členov OcZ 

prísľub o možnej finančnej pomoci v nadchádzajúcich jesenných mesiacoch. 

  

     V čase vydania spomínaného letáku sme mali cenové ponuky od 3 firiem, avšak niekoľko dní po distribúcii letáku sa 

ohlásila so zámerom o realizáciu tohto diela ďalšia firma. Zástupcovia spoločnosti Luminare, s.r.o. z Brezovičky (okr. 

Sabinov) mali záujem osobne si prehliadnuť momentálny stav trámov, opakovane robili svoje merania a kontrolu dreva 

priamo na mieste, a následne pre nás zhotovili cenovú ponuku. Spomínaná spoločnosť má viacročné a bohaté skúsenosti 

s rekonštrukciou striech sakrálnych objektov. Kontaktovali sme kňazov a farnosti, kde firma pracovala, aby sme overili 

jej spoľahlivosť a dôveryhodnosť, a ich referencie o spoločnosti Luminare, sro. boli pozitívne.  

     Konečná cenová ponuka tejto firmy vo výške cca 32 tisíc € zahŕňa v sebe len nevyhnutnú opravu poškodeného 

trámového dreva a krytiny, a plne zohľadňuje naše reálne finančné možnosti - počiatočný stav našich farských voľných 

prostriedkov na financovanie tohto projektu bol 0,00 €; príspevok od obce 0,00 €; dotácia od predsedu vlády 10 tisíc €. 

Táto ponuka bola teda pre nás v danom čase cenovo najprijateľnejšia. Preto sme sa ako členovia farskej rady rozhodli  

v tomto čase pre tohto dodávateľa a pre túto alternatívu rekonštrukcie strechy nášho kostola. 

 

     S prácami sa začalo 14.07.2014 – teda ešte v čase, kedy sme nemali (a vlastne stále ešte nemáme) k dispozícii 

potrebnú finančnú hotovosť. Čas nás však súri z viacerých dôvodov:  

1) finančné prostriedky od predsedu vlády (10 tisíc €) musíme preinvestovať, ich čerpanie vydokladovať a celú 

administratívu doriešiť cca do konca novembra 2014 – inak budeme musieť celú sumu vrátiť!! 

2) spoločnosť, ktorá realizuje práce, má v dohľadnej dobe zmluvne viazané iné svoje projekty z rôznych kútoch 

Slovenska (napr. benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku a pod.), a vzhľadom na nepomerne väčšiu rozľahlosť 

týchto stavieb sa ponúkla a súhlasila, že do rekonštrukčných prác na našom kostole by sa pustila čo najskôr - aj 

s vedomím, že stále nedisponujeme potrebnou finančnou hotovosťou 

3) samotné počasie – odkladanie prác na jesenné a skoré zimné mesiace nesie so sebou riziko nestabilného, 

sychravého a daždivého počasia, ktoré by mohlo celú rekonštrukciu spomaliť a skomplikovať 

 

     Milí spoluobčania, veríme, že tieto informácie budú dostatočnou odpoveďou na Vaše otázky. A ešte jedna veľmi 

podstatná informácia – ZBIERKA na dokončenie rekonštrukčných prác STÁLE  POKRAČUJE, nakoľko nám chýba ešte 

cca jedna tretina finančných prostriedkov na ich dofinancovanie. Ak máte ochotu a vôľu podporiť tento projekt, 

prosíme, neodkladajte svoju pomoc na neurčito. Aj Vaše peniaze potrebujeme už teraz.              Ďakujeme! 

členovia farskej rady:     K. Dámerová   -   I. Krausková   -   K. Vidová   -   J. Leitman   -   J. Michalec   -   V. Kraus (kňaz)       -          júl 2014 


