
 Zápisnica č.11/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 29. decembra 2021 

o 11,00 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 :                                      Mgr. Božena Lazareková 

                                                     

                                                                                          
Program  zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Simkor, s.r.o. – Návrh na ukončenie Zmluvy dohodou – alternatívne Odstúpenie od zmluvy 

o dielo 12 bj 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 a požiadal ich o návrhy a doplnenia. 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. 74/2021 
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  10. decembra 2021 
boli prijaté uznesenia od 51/2021 –  do 73/2021. Všetky uznesenia boli starostom obce 
podpísané. Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. 
Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
 

4. Simkor, s.r.o. – Návrh na ukončenie Zmluvy dohodou – alternatívne Odstúpenie od 
zmluvy o dielo 12 bj Veľké Pole 

Starosta obce informoval poslancov OZ o liste od firmy Simkor s.r.o. o návrhu na ukončenie 
Zmluvy dohodou – alternatívne Odstúpenie od zmluvy o dielo 12 bj Veľké Pole. 
Zhotoviteľ Simkor, s.r.o. ako dôvod uviedol masívne navýšenie cien materiálových vstupov 
o cca 37% . Tieto skutočnosti majú za následok nemožnosť vykonania diela v cenovej úrovni 
roku 2021 (čas podania cenovej ponuky). Zhotoviteľ predpokladá, že poskytovateľ finančných 
prostriedkov, teda ŠFRB a MDV SR v roku 2022 prehodnotí podmienky poskytovania podpory  
a dotácií pre výstavbu nájomných bytov, aby zohľadňovali skutočné nárasty cien stavebných 
a ostatných materiálov použitých pri výstavbe nájomných bytov. 
 
 
Uznesenie č. 75/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh na ukončenie Zmluvy dohodou fimy Simkor, s.r.o. 
a neschvaľuje 
navýšenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov na dielo „Novostavba 12 bj Veľké Pole“ 
a neschvaľuje  
ukončenie zmluvy dohodou 
a schvaľuje 
starostovi obce nepodpísať zmluvy zo ŠFRB a MDV SR a podať novú žiadosť o podporu dotácie 
v roku 2022 na „Novostavbu 12 bj Veľké Pole“ 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

5.    Diskusia 
Starosta otvoril diskusiu, do ktorej sa nik neprihlásil a tak ju ukončil a poďakoval všetkým 
poslancom OZ a kontrolórke obce, poprial im všetko dobré v Novom roku 2022  
 



 
6.     Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č.74/2021 –  75/2021 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          ..............................      


