
Zápisnica č. 3/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 21. mája 2018 

o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:  František Demeter 

 

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

    2. Jozef Maruška, poslanec 

3. Ing. Jaroslav Naď, poslanec 

4. Rastislav Lazarek, poslanec 

Neprítomný:     

Ing. Tibor Naď, poslanec 

Hosť:     

Ing. Adriana Ondríková, poverená VO 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Vyhodnotenie ponúk dodávateľov na stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii 

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 na 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 a preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné. Zároveň starosta obce privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva Ing. Adrianu 

Ondríkovú poverenú verejným obstarávaním v rámci zákazky „Rekonštrukcia miestnych 

komunikácii Veľké Pole“. Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Tibor Naď svoju neúčasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva neospravedlnil starostovi obce. 



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. Program doplnil o bod číslo      

5.  Multifunkčné ihrisko – úrad vlády. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali návrhy ani 

pripomienky a jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte 

bodov 8. Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu 

Demeterovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli určený Ing. Jaroslav Naď a 

Rastislav Lazarek. 

 

Uznesenie č. 19/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 8 

určuje  

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Ing. Jaroslava Naďa a Rastislava Lazareka 

 

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 23. marca 2018 boli 

prijaté uznesenia od 13/2018 do 18/2018. 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 ponúk dodávateľov na stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii 

Veľké Pole“ 

Starosta obce požiadal Ing. Adriánu Ondríkovú poverenú verejným obstarávaním v rámci 

zákazky „Rekonštrukcia miestnych komunikácii Veľké Pole“, aby otvorila obálky s cenovými 

ponukami a vyhodnotila ponuky uchádzačov. Na základe uverejnenej výzvy podľa § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na stavebné práce pod názov zákazky 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií Veľké Pole“ sa do verejnej súťaže zapojili a cenové 

ponuky do stanoveného termínu predložili 4 firmy. Od spoločnosti CESTY NITRA, a.s., 

Murgašova 6, 949 78 Nitra bola dňa 18.05.2018 doručená poštou cenová ponuka za celý 

predmet zákazky v celkovej výške 47 991,47 € s DPH. Na e-mailovú adresu 



aondrikova@gmail.com, bola dňa 21. mája 2018 o 8,21 hod. doručená cenová ponuka od 

spoločnosti BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen v celkovej výške 

51 691,34 € s DPH. Dňa 21. mája o 11,00 hod. bola doručená cenová ponuka od spoločnosti 

STRABAG s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen na realizáciu stavby: „Rekonštrukcia 

miestnych komunikácii Veľké Pole“ v celkovej výške 51 127,27 € s DPH. Cenová ponuka 

v celkovej výške 47 166,21 € s DPH od spoločnosti VIAKORP, s.r.o., Môťovská cesta 276, 960 

01 ZVOLEN bola doručená dňa 21.05.2018 o 11,16 hod. na e-mailovú adresu 

aondrikova@gmail.com. Po prečítaní a vyhodnotení predložených ponúk bola vyhodnotená 

ako ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka od spoločnosti VIAKORP, s.r.o., Môťovská 

cesta 276, 960 01 ZVOLEN, ktorá ponúkla najnižšiu cenu na „Rekonštrukciu miestnych 

komunikácii Veľké Pole“ v celkovej výške 47 166,21 € s DPH. Po diskusií poslanci OZ prijali 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 20/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

cenové ponuky v rámci zákazky „Rekonštrukcia miestnych komunikácii Veľké Pole“ 

a schvaľuje  

ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, a to je ponuka od spoločnosti VIAKORP, s.r.o., 

Môťovská cesta 276, 960 01 ZVOLEN, ktorá podľa podmienok výzvy na predloženie ponuky 

na zákazku „Rekonštrukcia miestnych komunikácii Veľké Pole“ ponúkla najnižšiu cenu 

v celkovej výške 47 166,21 € s DPH 

a schvaľuje  

uzavrieť zmluvu o dielo na  „Rekonštrukciu miestnych komunikácii Veľké Pole“ 

so spoločnosťou VIAKORP, s.r.o., Môťovská cesta 276, 960 01 ZVOLEN 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

 

5. Multifunkčné ihrisko – úrad vlády 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že Úrad vlády Slovenskej 

republiky schválil pre Obec Veľké Pole poskytnutie dotácie z programu Podpora rozvoja 

športu na rok 2018 v celkovej výške 39 000,00 € z požadovaných 49 739,09 € na realizáciu 

projektu „Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi“. Je potrebné upraviť 

štruktúrovaný rozpočet a komentár k štruktúrovanému rozpočtu. Pozemok pod ihriskom 

musí byť vo vlastníctve obce. Spolufinancovanie obce je vo výške 9 566,00 €, a preto bude 

potrebné upraviť rozpočet obce. Potom nasledovala diskusia a poslanci OZ prijali uznesenie. 
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Uznesenie č. 21/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

spolufinancovanie v rámci realizácie projektu „Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a 

mantinelmi“ vo výške 9 566,00 €. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

6. Diskusia 

Starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 

 

7. Návrh na uznesenie 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 19/2018 – 21/2018 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

 

8. Záver 

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

a poďakoval prítomných poslancom za účasť.  

 

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

 

 

 

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

           František Demeter 

                starosta obce  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

 

Rastislav Lazarek        ..............................      


