Zápisnica č. 5/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli
dňa 1. augusta 2016

Prítomní:
Starosta obce:

František Demeter

Poslanci OZ:

1. Ing. Milena Demeterová, zástupkyňa starostu
2. Ing. Jaroslav Naď, poslanec
3. Ing. Tibor Naď, poslanec
4. Rastislav Lazarek, poslanec

Ospravedlnení:
1. František Matejov, poslanec
2. Anna Prôčková, kontrolórka obce
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Výber zhotoviteľa na práce – výmena okien a zateplenie MŠ Veľké Pole.
5. Objednávky na dodávku kameniva.
6. Prejednanie cenových ponúk na váhu do lomu.
7. Finančná dotácia – Ministerstvo financií – výmena okien na hospodárskej činnosti.
8. Diskusia.
9. Návrh na uznesenie.
10. 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
poslancov obecného zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a
konštatoval, že obecné zastupiteľstvo má celkom 5 poslancov z ktorých sú podľa prezenčnej
listiny prítomný všetci 4 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a preto mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. František Matejov a Anna Prôčková
kontrolórka obce 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 8. Odpredaj pozemku – Lazarek Erik. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k
doplneniu bodov pripomienky a jednohlasne schválili program mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva v počte bodov 11. Za zapisovateľku mimoriadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za overovateľov
zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Ing. Jaroslav Naď a Ing. Tibor Naď.
Uznesenie č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 11
určuje
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Ing. Jaroslava Naďa a Ing. Tibora 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 20. mája 2016 boli
prijaté uznesenia od 17/2016 do 29/2016. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané.
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. Starosta obce
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
4. Výber zhotoviteľa na práce – výmena okien a zateplenie MŠ Veľké Pole
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva cenové ponuky na zateplenie
a výmenu okien na budove MŠ Veľké Pole. Prečítal aj cenovú ponuku od spoločnosti SimKor
s.r.o. Banská Štiavnica ktorá požaduje za zateplenie a výmenu okien na budove MŠ Veľké
Pole spolu 24 990 eur. Po vzájomnej diskusií o danej problematike poslanci obecného
zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
cenové ponuky na zateplenie a výmenu okien na budove MŠ Veľké Pole
schvaľuje
cenovú ponuku od spoločnosti SimKor s.r.o. Banská Štiavnica, ktorá zateplí a vymení okná na
budove MŠ Veľké Pole v celkovej sume 24 990 eur

Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)
5. Objednávky na dodávky kameniva
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ cenové ponuky na kamenivo. Spoločnosť
LIGNUM-SK s.r.o., Sklené Teplice ponuka za tonu kameniva vyrobené ich spoločnosťou 0,90
eur bez DPH a bez odstrelu na dobu 15 rokov. Predpokladané množstvo ročnej ťažby je 40 až
90 tisíc ton kameniva. Po prečítaní cenových ponúk a diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Pole
berie na vedomie
cenové ponuky na kamenivo
požaduje
za jednu tonu kameniva vyrobené spoločnosťou LIGNUM-SK s.r.o., Sklené Teplice 1 euro bez
DPH a bez odstrelu a to na dobu 10 rokov, pričom kamenivo bude uhradené predfaktúrou
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)
6. Prejednanie cenových ponúk na váhu do lomu
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva cenové ponuky na mostovú váhu
do obecného lomu. Bol urobený prieskum trhu, pričom boli oslovene viaceré spoločnosti,
ktoré sa zaoberajú predajom a výrobou váh. Zisťovali sme cenu mostovej váhy vhodnej do
obecného lomu. Po oboznámení s cenovými ponukami dostali poslanci obecného
zastupiteľstva priestor na diskusiu a následne prijali uznesenie.
Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
cenové ponuky na mostovú váhu do lomu
schvaľuje
kúpu váhy do obecného lomu verejnou súťažou cez elektronické trhovisko
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

7. Finančná dotácia – Ministerstvo financií – výmena okien na hospodárskej činnosti
Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe vymeniť okná na budove hospodárskej
činnosti, pričom obec môže získať od štátu dotáciu až do výšky 90 % nákladov, čo môže byť aj
7 000 eur. Preto je potrebné urobiť verejnú súťaž na výmenu okien a dverí na budove
hospodárskej činnosti. Po prejednaní a diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali
uznesenie.
Uznesenie č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
urobiť verejnú súťaž na výmenu okien a dverí na budove hospodárskej činnosti
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)
8. Odpredaj pozemku – Lazarek Erik
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že do zámeru priameho
predaja č. 03/2016 previesť – predať predmetný nehnuteľný majetok obce (pozemok E-KN
parc. č. 10066/3, čo je zastavaná plocha o výmere 617 m2), ktorý bol zverejnený na základe
uznesenia OZ vo Veľkom Poli č. 24/2016 zo dňa 20. mája 2016 v súlade s ustanovením § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov sa
zapojil pán Erik Lazarek, bytom Veľké Pole č. 265. Kúpna cena pozemku je 1 060,00 € a bola
stanovená podľa znaleckého posudku č. 8/2016 zo dňa 30.05.2016 vypracovaného znalcom
Ing. Katarínou Jančekovou, bytom Nová Baňa. Po oboznámení so znaleckým posudkom
dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu a predloženie pripomienok. Po
diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce – priamym
predajom pozemku nachádzajúceho sa v obci Veľké Pole, okres Žarnovica, ktorý je zapísaný
v LV č. 437 v registri „E“ ako: parc. E-KN č. 10066/3, čo je zastavaná plocha o výmere 617
m2.
Nadobúdateľ (žiadateľ) Erik Lazarek, dátum narodenia 13.03.1993, trvale bytom Veľké Pole
č. 265, 966 74 Veľké Pole.
Kúpna cena pozemku sa stanovuje podľa znaleckého posudku č. 8/2016 zo dňa 30.05.2016
vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, bytom Nová Baňa. Všeobecná hodnota
pozemku E-KN č. 10066/3 (zastavaná plocha o výmere 617 m2) bola určená na 1 060,00 €.

Kúpna cena pozemku je 1 060,00 €. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude
znášať nadobúdateľ.
Zverejnenie zámeru priameho predaja – predať predmetný nehnuteľný majetok obce bolo
zverejnené na základe uznesenia OZ vo Veľkom Poli č. 24/2016 zo dňa 20. mája 2016
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov na webovom sídle (internetovej stránke obce – www.velkepole.sk) a na
úradnej tabuli obce v lehote od 25.05.2016 do 17.06.2016 vrátane.
Zároveň potvrdzujem, že pri osobách kupujúcich sa nejedná o blízke osoby v zmysle § 9a ods.
6 zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)
9. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu a informoval poslancov o zrušení kultúrneho podujatia t.j.
Spoločného stretnutia chatárov a občanov obce Veľké Pole, ako aj Dňa detí, ktoré sa malo
konať 6. augusta 2016 z dôvodu tragickej nehody v našej obci.
10. Návrh na uznesenie.
Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 30/2016 – 35/2016 poslanci jednohlasne
schválili.
11. 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

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

Ing. Tibor Naď

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

