


 

UZNESENIE č. 142/2017 
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 23.3.2017 
 
K bodu 2 
Schválenie návrhovej komisie 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 
 

schvaľuje 
a) predsedu návrhovej komisie: Prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc. 
b) návrhovú komisiu v zložení: Tomáš Čulak, Anton Šrank 

  

Hlasovanie:  Za 8 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 

 

  

UZNESENIE č. 143/2017 
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 23.3.2017 
 
K bodu 3 
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 
 

schvaľuje 
a) zapisovateľku: Máriu Gughovú 
b) overovateľov zápisnice: Jaroslava Pilku, Ľudovíta Vrabca 

 

Hlasovanie:  Za 8 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 

 

 

UZNESENIE č. 144/2017 
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 23.3.2017 
 

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. 145/2017 
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 23.3.2017 
 

K bodu 5 
 Zloženie sľubu poslanca náhradníka na uprázdnené miesto poslanca 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 
 

a) Berie na vedomie 
zánik poslaneckého mandátu poslankyne p. Jozefa Bereca podľa § 25 ods. 2 písm. c/ záko-

na SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním 

sa mandátu dňom 16. 3. 2015 v obci Veľký Lapáš 

b) Konštatuje, 
že pani Aurélia Šranková dňa 23. 3. 2017 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obec-

ného zastupiteľstva obce Veľký Lapáš a ujala sa poslaneckej funkcie 

 
 
 
 

UZNESENIE č. 146/2017 
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 23.3.2017 
 
K bodu 6 
 Návrh na predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie výstavby Materskej školy vo Veľkom 

Lapáši 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 

schvaľuje 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie kapacít pre vznik MŠ v obci Veľký 

Lapáš“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2_SC221_2016_10, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške roz-

dielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v sume 8.710,- € v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Hlasovanie:  Za 8 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 

 
 
 
 



UZNESENIE č. 147/2017 
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 23.3.2017 
 
K bodu 7 
 Žiadosť o zaradenie materskej školy zriadenej obcou do siete 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 

súhlasí 
so zaradením Materskej školy, Veľký Lapáš 309, 951 04 Veľký Lapáš zriadenej obcou Veľký Lapáš do 

siete škôl a školských zariadení 

Hlasovanie:  Za 8 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 
 
 

UZNESENIE č. 148/2017 
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 23.3.2017 
 
K bodu 7 
 Žiadosť o zaradenie výdajnej školskej jedálne zriadenej obcou do siete 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 

Súhlasí 
so zaradením Výdajnej školskej jedálne, Veľký Lapáš 309, 951 04 Veľký Lapáš zriadenej obcou Veľký 

Lapáš do siete škôl a školských zariadení 

Hlasovanie:  Za 8 poslancov Proti 0 poslancov Zdržal sa 0 poslancov 
 
 

UZNESENIE č. 149/2017 
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši, 

zo dňa 23.3.2017 
 

K bodu 6 
 Návrh na predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie výstavby Materskej školy vo Veľkom 

Lapáši 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši 
 
Berie na vedomie 
 Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, za ktoré 
bude zodpovedať starosta obce. 
 
 
Vo Veľkom Lapáši, 23.3.2017 

Ján Medáček, v.r. 
starosta 


