
 Zápisnica č.4/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 13. mája 2021 

o 14,30 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  František Demeter 

 

Poslanci OZ:   1.0Ing. Milena Demeterová 

    2.0Jozef Maruška 

    3.0Stanislav Unterfranc 

    4.0Tibor Unterfranc 

    5.0Gejza Uram  

 

Hostia :                                      Ing. Adriana Ondríková 

                                                    Mgr. Božena Lazareková 

                                                                                          

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Vyhodnotenie verejného obstarávania na zhotoviteľa  – 12 bytová jednotka Veľké Pole 
5. Diskusia 
6. Návrh na uznesenie 
7. Záver 
 

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia OZ 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal František Demeter, starosta obce, podľa § 12 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Zasadnutie 

otvoril a viedol starosta obce František Demeter, ktorý na úvod privítal poslancov obecného 

zastupiteľstva a hostí na zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo má celkový počet 5 poslancov z ktorých sú podľa prezenčnej listiny prítomný 5 

poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné.  

 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré poslanci OZ jednohlasne schválili v počte bodov 7.  



Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Jozef Maruška a Stanislav Unterfranc. 

 

Uznesenie č. 19/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 7 

určuje 

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú a overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Jozef 

Maruška a Stanislav Unterfranc. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0,, nehlasovali: 0) 
 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že dňa  12. marca 2021 boli 

prijaté uznesenia od 5/2021 –  do 18/2021. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. Starosta obce 

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
 
 
4.   Vyhodnotenie verejného obstarávania na zhotoviteľa – 12 bytová jednotka Veľké Pole 
Starosta obce dal slovo pani Ing. Adriane Ondríkovej, ktorá bola poverená verejným 

obstarávaním a zastupovala Obec Veľké Pole. Pani Ondríková oboznámila poslancov OZ, že do 

elektronickej verejnoobchodnej súťaže sa prihlásili 3 firmy :  

Šaliga s.r.o. s cenovou ponukou 961 025,42 eur 

Simkor s.r.o. s cenovou ponukou 956 521,96 eur 

Metrostav s.r.o. s cenovou ponukovu 1 159 445,35 eur 

Najlepšia cenová ponuka bola od firmy Simkor s.r.o. Banská Štiavnica. 

Poslanci po prejednaní prijali uznesenie a pani Ondríková urobila zápisnicu z otvárania ponúk. 

 

Uznesenie č. 20/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje 

za zhotoviteľa 12 bytovej jednotky v Obci Veľké Pole firmu Simkor s.r.o., ktorý ponúkol 

najnižšiu cenu na zhotovenie diela. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 



 

5.    Diskusia 
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nik neprihlásil a tak ju starosta aj ukončil. 
Poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
 
 

6.     Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 19/2021 –  20/2021 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

 

 

7.    Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia OZ, starosta obce toto zasadnutie ukončil 

a poďakoval prítomných poslancom za účasť.  

 

 

 

 

 

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

           František Demeter 

                starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Jozef Maruška                  .............................. 

  

 

Stanislav Unterfranc                ..............................      


