
 Zápisnica č. 3/2016 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 28. apríla 2016 

 
 

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. Milan Korgo 
    2. Ing. Mário Lupták 
    3. Lukáš Mazúch 
Program: 

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Výstavba nájomných bytov MŠ – zástupcovia firmy SimKor s.r.o. 
5. Registratúrny poriadok – schválenie. 
6. Diskusia. 
7. Návrh na uznesenie. 
8. 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. 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. 14/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 8 
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 1. apríla 2016 boli 
prijaté uznesenia od 9/2016 do 13/2016. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. Starosta obce 
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
 
 
4. Výstavba nájomných bytov MŠ – zástupcovia firmy SimKor s.r.o. 
Starosta obce a zástupcovia firmy SimKor s.r.o. Banská Štiavnica informovali poslancov OZ 
o rozpise ceny technickej vybavenosti pre výstavbu 8 b.j. formou nadstavby na MŠ, ako aj o 
rekapitulácii objektov stavby s krycími listami a rozpočtom. Technická vybavenosť 
zahŕňa financovanie výstavby miestnej komunikácie, odstavných a spevnených plôch 
v blízkosti MŠ, vodovodnej prípojky, prípojky kanalizácie, ORL, žumpy, vsak a elektrickej 
prípojky NN. Ďalej je potrebné nájsť odborníka, ktorý bude robiť stavebný dozor. Po 
vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 15/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
rozpis ceny na technickú vybavenosť, rekapituláciu objektov stavby s krycími listami a 
rozpočtom 



schvaľuje 
použiť vlastné zdroje na dofinancovanie technickej vybavenosti pre výstavbu nájomných 8 
b.j. formou nadstavby na MŠ v maximálnej výške do 53 351,38 €. Rozpis ceny na technickú 
vybavenosť, rekapitulácia objektov stavby s krycími listami a rozpočtom bude tvoriť prílohu 
v zápisnici. 
 
Všetkých poslancov:  5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0) 
 
 
5. Registratúrny poriadok – schválenie. 
Starosta obce prečítal poslancov OZ návrh registratúrneho poriadku pre Obecný úrad Veľké 
Pole ako aj návrh registratúrneho plánu, ktorý je prílohou číslo 1 tohto poriadku. Po 
oboznámení s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom dostali poslanci obecného 
zastupiteľstva priestor na diskusiu a predloženie pripomienok. Po diskusií poslanci OZ prijali 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 16/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu 
schvaľuje 
registratúrny poriadok a registratúrny plán 
zavádza 
s účinnosťou od 1. júla 2016. Registratúrny poriadok a registratúrny plán bude tvoriť prílohu 
zápisnice. 
 
 
Všetkých poslancov:  5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0) 
 
 
6. Diskusia 
Starosta obce otvoril diskusiu a pozval poslancov obecného zastupiteľstva na obecnú vatru, 
ktorá sa bude konať 6. mája 2016. Potom dal poslancom priestor na diskusiu. Do diskusie sa 
nikto z prítomných nezapojil. 
 
 
 



7. Návrh na uznesenie. 
Predložený návrh na uznesenia z mimoriadneho rokovania OZ č. 14/2016 – 16/2016 poslanci 
jednohlasne schválili. 
 
 
8. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu mimoriadneho zasadnutia OZ, starosta obce toto 
zasadnutie ukončil a poďakoval prítomných poslancom za účasť.  
 
 
Ďalej prílohu tejto zápisnice tvorí: pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte, 
rozpis ceny na technickú vybavenosť, rekapitulácia objektov stavby s krycími listami 
a rozpočtom, registratúrny poriadok a registratúrny plán. 
.    
 
 
 
 
 

                      ........................................   
           František Demeter 
                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
František Matejov  .............................. 
 
 
Ing. Jaroslav Naď       ..............................      


