
Zápisnica č. 9/2016 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 15. decembra 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 
Hostia:  

Ing. Miroslav Vismek 
stavebný dozor výstavby 8 b.j.  
 
Ing. Milan Korgo 
Ing. Elena Kováčová 
Lukáš Mazúch 

    zástupcovia spoločnosti SimKor s.r.o. 
 
Program: 

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Obhliadka 8 bytových jednotiek po kolaudácií. 
5. Prejednanie a následne schvaľovanie zmlúv medzi Obcou Veľké Pole a SimKor s.r.o. 
6. Schválenie výšky dotácie obce na technickú vybavenosť 8 b.j. 
7. Diskusia. 
8. Návrh na uznesenie. 
9. 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. Ing. Tibor Naď sa včas ospravedlnil starostovi obce za svoju neúčasť. 
Na zasadnutí OZ bol prítomný aj Ing. Miroslav Vismek (stavebný dozor výstavby 8 b.j.) 
a zástupcovia spoločnosti SimKor s.r.o. Banská Štiavnica a to Ing. Milan Korgo (konateľ 
spoločnosti), Ing. Elena Kováčová a Lukáš Mazúch. 
 
 
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. Poslanci obecného 
zastupiteľstva nemali návrhy ani pripomienky a jednohlasne schválili program zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v počte bodov 9. Za zapisovateľku zasadnutia obecného 
zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za overovateľov zápisnice 
a prijatých uznesení boli určený František Matejov a Rastislav Lazarek. 
 
Uznesenie č. 69/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 9 
určuje  
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Františka Matejova 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 9. decembra 2016 boli 
prijaté uznesenia od 59/2016 do 68/2016. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. Starosta obce 
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
 
 
4. Obhliadka 8 bytových jednotiek po kolaudácií 
Starosta obce spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva, stavebným dozorom Ing. 
Miroslavom Vismekom  a zástupcami spoločnosti SimKor s.r.o. Banská Štiavnica urobili 
obhliadku 8 bytových jednotiek. Zamerali sa na kontrolu vykonaných prác a ich kvalitu. Či sú 
vykonané všetky práce ktoré sú spomenuté v rozpočte.  



5. Prejednanie a následné schválenie zmlúv medzi Obcou Veľké Pole a SimKor s.r.o. 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom OZ návrh zmluvy medzi Obcou Veľké Pole 
a SimKor s.r.o. Banská Štiavnica.  Po diskusií bolo navrhnuté, aby bol urobený nový návrh 
zmluvy a predložení na schválenie na ďalšie zasadnutie OZ. 
  
6. Schválenie výšky dotácie obce na technickú vybavenosť 8 b.j. 
Starosta obce oboznámil poslancom obecného zastupiteľstva s návrhom výšky dotácie na 
technickú vybavenosť 8 b.j. Potom poslanci OZ dostali priestor na diskusiu a na prejednanie 
návrhu výšky technickej vybavenosti na 8 b.j.  
Po zistení nedostatkov a rozdielov v rozpočte technickej vybavenosti bolo dohodnuté, že 
výška dotácie na technickú vybavenosť sa nebude schvaľovať a po spoločnom stretnutí 
rozpočtára spoločnosti SimKor s.r.o. a starostu obce Veľké Pole a stavebného dozoru Ing. 
Miroslava Vismeka, bude do ďalšieho zastupiteľstva pripravený nový rozpočet technickej 
vybavenosti na 8 b.j. 
 
7. Diskusia 
Starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 
 
8. Návrh na uznesenie 
Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 69/2016 poslanci jednohlasne schválili. 
 
9. 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: 
 
 
František Matejov  .............................. 
 
 
Rastislav Lazarek       ..............................      


