






UZNESENIE č. 166/2017 
zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 28.9.2017 
 
K bodu 2 
Schválenie návrhovej komisie 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 
 

schvaľuje 
a) predsedu návrhovej komisie: Tomáš Čulak 
b) návrhovú komisiu v zložení: Jaroslav Pilka, Ľudovít Vrabec 

  

Hlasovanie:  Za 7 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 

 

  

UZNESENIE č. 167/2017 
zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 28.9.2017 
 
K bodu 3 
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 
 

schvaľuje 
a) zapisovateľku: Máriu Gughovú 
b) overovateľov zápisnice: Ing. Katarínu Ballovú, Auréliu Šrankovú 

 

Hlasovanie:  Za 7 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 

 

 

UZNESENIE č. 168/2017 
zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 28.9.2017 
 

K bodu 4 
 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 
 
Berie na vedomie 
 Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
 
 
 



UZNESENIE č. 169/2017 
zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 28.9.2017 
 

K bodu 5 
  Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 
 
schvaľuje 

zámer na predaj pozemku parc. č. 4/1 o výmere 243 m2 a pozemku parc. č. 6/2 o výmere 

34 m2 v k. ú. Veľký Lapáš na základe žiadosti doterajšieho užívateľa s podmienkou, že ná-

klady na znalecký posudok a prepis uhradí kupujúci. 

 

Hlasovanie:  Za 7 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 

 

 
 
 

UZNESENIE č. 170/2017 
zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 28.9.2017 
 
K bodu 5 
  Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 
 
schvaľuje 

zámer na predaj pozemku parc. 1063/2 o výmere 811 m2 v k. ú. Veľký Lapáš na základe 

žiadosti doterajšieho užívateľa a pôvodných majiteľov s podmienkou, že náklady na znalec-

ký posudok a prepis uhradí kupujúci. 

 

Hlasovanie:  Za 7 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE č. 171/2017 
zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 28.9.2017 
 
K bodu 6 

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie dos-

tavby telocvične Základnej školy vo Veľkom Lapáši 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 

Schvaľuje 
 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Dostavba telocvične Základnej školy Veľký 

Lapáš“  realizovaného v rámci výzvy „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom roz-

voja obce;  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- rozpočet na dostavbu telocvične Základnej školy Veľký Lapáš vo výške 227 792,30 € 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

15.000,- €; 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce vo výške 62 792,30 €. 

 

Hlasovanie:  Za 7 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 
 
 
 

UZNESENIE č. 172/2017 
zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 28.9.2017 
 
K bodu 7 

 Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne, ako súčasť Základnej školy – Veľký Lapáš do 

siete škôl a školských zariadení 
   

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 

Súhlasí 

so zaradením Výdajnej školskej jedálne Veľký Lapáš 499, ako súčasť Základnej školy - Veľký La-

páš 499, 951 04 zriadenej obcou Veľký Lapáš do siete škôl a školských zariadení 

 

Hlasovanie:  Za 7 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 

 

 



UZNESENIE č. 173/2017 
zo 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 28.9.2017 
 
K bodu 11 

Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 

odporúča obecnému úradu riešiť: 
 
- parkovanie v obci;  

- chodník na „Krížnici“;  

- vyčistenie odtokových kanálov na Golianovskej ceste; 

- označenie a osvetlenie prechodov pre chodcov; 

- ČOV u Hoffera; 

- úprava povrchov ciest a chodníkov; 

- vyčistenie areálu pri „meštianke“. 

 

 

Vo Veľkom Lapáši, 28. septembra 2017 

 

Ján Medáček, v.r. 
starosta 

 

 

 
  
 

 
 


