
Zápisnica č. 3/2015 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 29. apríla 2015 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce :  František Demeter 

 

Poslanci OZ:                1. Ing. Milena Demeterová, zástupkyňa starostu 

2. Ing. Jaroslav Naď, poslanec 

    3. František Matejov, poslanec 

4. Rastislav Lazarek, poslanec 

 

Ospravedlnení:   1. Ing. Tibor Naď, poslanec 

     2. Anna Prôčková, kontrolórka obce 

 

Hostia:    1. Ing. Sofiane Hattab 

     2. Bc. Martin Surovčík 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Prejednanie návrhu výstavby nájomných bytov na budove MŠ. 

4. Prejednanie návrhu výstavby multifunkčného ihriska.  

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Mimoriadne 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 prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo má celkom 5 poslancov z ktorých sú podľa 

prezenčnej listiny prítomný 4 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina, preto mimoriadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Ing. Tibor Naď a Anna Prôčková sa 

včas ospravedlnili starostovi obce za svoju neúčasť. 

 

 



2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh programu mimoriadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a požiadal ich o návrhy a doplnenia. Program doplnil 

o bod číslo 3 - Kontrola plnenia uznesení, bod číslo 6 -  PHSR – počet členov a bod číslo             

8 - Návrh na uznesenie. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k doplneniu bodov 

pripomienky a jednohlasne schválili program mimoriadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v počte bodov 9. Za zapisovateľku mimoriadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za overovateľov zápisnice 

a prijatých uznesení boli zvolení František Matejov a Ing. Jaroslav Naď. 

 

 

Uznesenie č. 18/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 9 

určuje  

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Františka Matejova a Ing. Jaroslava Naďa 

 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že dňa 27. februára 2015 boli 
prijaté uznesenia od 6/2015 do 17/2015. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva schválili a zobrali na vedomie, starosta obce 
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
 

 

4. Prejednanie návrhu výstavby nájomných bytov na budove MŠ 

Starosta obce oboznámil poslancov s plánom výstavby 8 nájomných bytov na budove MŠ 

v spolupráci so spoločnosťou Revitalizácia bytových domov, s.r.o., Moskovská 2328/1, 974 

01 Banská Bystrica. Zástupcovia tejto spoločnosti Ing. Sofiane Hattab a Bc. Martin Surovčík 

podrobnejšie informovali poslancov obecného zastupiteľstva o projekte výstavby nájomných 

bytov a spôsobe ich financovania. Predložili pôdorysy nájomných bytov na budove MŠ a na 

prízemí pri kuchyni. Ide o jednoizbové, dvoj a trojizbové nájomné byty. Záujem občanov 

o projekt vybudovania nájomných bytov sa zistí pomocou priebežných žiadostí o pridelenie 

bytu, ktoré budú rozposlané po obci. 

 



5. Prejednanie návrhu výstavby multifunkčného ihriska  

Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva s plánovanou 
výstavbou multifunkčného ihriska v rámci projektu Rozvoj športu 2015, ktorý je financovaný 
úradom vlády SR. Po vzájomnej diskusií bolo prijaté uznesenie. 
 

 

Uznesenie č. 19/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh výstavby multifunkčného ihriska 

neschvaľuje 

výstavbu multifunkčného ihriska na prenajatom pozemku 

 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 1, zdržal sa: 1)    

 

 

6. PHSR – počet členov 

Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné do PHSR doplniť mená členov pracovnej 
komisie, ktorý budú navzájom spolupracovať na príprave a tvorbe Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Veľké Pole na roky 2014 až 2020. Po vzájomnej diskusií poslanci 
prijali uznesenie. 
 

 

Uznesenie č. 20/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje  

za člena pracovnej komisie pre tvorbu PHSR Ing. Jaroslava Naďa, Ing. Tibora Naďa, Ing. 

Milenu Demeterovú, Františka Matejova, Rastislava Lazareka, st. Tibora Unterfranca, ml. 

Tibora Unterfranca, Timoteja Marušku, ml. Jána Barboru a ml. Ivana Bartoša. 

 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)    

 

 

7. Diskusia 

Starosta obce dal poslancom OZ priestor na diskusiu. Do diskusie sa zapojil Ing. Jaroslav Naď 

a informoval prítomných, že tečie voda vo WC v kultúrnom dome.  



8. Návrh na uznesenie 
Predložený návrh na uznesenia z rokovania mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva č. 18/2015 – 20/2015 poslanci jednohlasne schválili. 
 

 

9. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu mimoriadneho zasadnutia OZ, starosta obce toto 

zasadnutie ukončil a poďakoval prítomných poslancom a aj hosťom za účasť.  

 

 

Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria: pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte. 

 

 

 

 

 

 

 

            

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

           František Demeter 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

František Matejov   .............................. 

 

Ing. Jaroslav Naď                        ..............................      


