
Zápisnica č.1/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 20. februára 2020 

o 15,00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  František Demeter 

 

Poslanci OZ:   1.0Ing. Milena Demeterová 

    2.0Jozef Maruška 

    3.0Stanislav Unterfranc 

    4.0Tibor Unterfranc 

    5.0Gejza Uram  

 

Hostia :                                     Mgr. Božena Lazareková – hlavná kontrolórka obce 

                                                   Ing. Štefan Vozár – konateľ Obecných lesov s.r.o. Veľké Pole 

 

 

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Riešenie stavu rodinného domu č. 93 

5. Schválenie poplatku MZZO - Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - kone 

6. Splnomocnenie Františka Demetera starostu obce na konaní  – poľovný revír Veľká 

zvernica 

7. Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku od Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole 

8. Úprava rozpočtu 

9. Diskusia. 

10. Návrh na uznesenie. 

11. 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, pričom konštatoval, že obecné 



zastupiteľstvo má celkový počet 5 poslancov z ktorých sú podľa prezenčnej listiny prítomný 5 

poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné. Ing. Štefan Vozár konateľ Obecných lesov s.ro. a Mgr. Božena Lazareková hlavná 

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 zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a požiadal ich o návrhy a doplnenia.  

Starosta doplnil program o body :  

5. Schválenie poplatku MZZO – malý zdroj znečisťovania ovzdušia – kone 

6. Plná moc pri zastupovaní obce na konaní – poľovný revír Veľká zvernica 

7. Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku od Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole 

8. Úprava rozpočtu    

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

Demeterovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Gejza Uram 

a Stanislav Unterfranc. 

 

Uznesenie č. 1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 11 

určuje 

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú a overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Gejza 

Uram a Stanislav Unterfranc. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že dňa  27. decembra 2019 

boli prijaté uznesenia od 66/2019 do 67/2019. Všetky uznesenia boli starostom obce 

podpísané. Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. 

Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
4.     Riešenie stavu rodinného domu č. 93  
Starosta obce poslancov OZ predložil návrh o odkúpení rodinného domu súpisné číslo 93, 
ktorý je v strede obce v polorozpadnutom stave.  
Na predmetnú stavbu a pozemky bol vypracovaný znalecký posudok, znalcom Ing. Katarína 
Jančeková Nová Baňa v hodnote 12 500 eur. Po stretnutí s vlastníkmi nehnuteľností a to pani 
Luciou Staňovou a Dušanom Marčišom, ktorý si svoje nehnuteľnosti ocenili na hodnotu 
12 500 eur a za túto cenu sú ochotný nehnuteľnosti obci odpredať. 



 Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 
Uznesenie č. 2/2020 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

návrh starostu na odkúpenie nehnuteľnosti súpisné číslo 93 a pozemky C-KN 154 o výmere 

751m2 ako záhrada a C-KN parcelu 152 o výmere 490 m2 ako zastavaná plocha. 

a schvaľuje  

odkúpiť od pani Staňovej rodinný dom súpisné číslo 93 a parcelu C-KN 154 o výmere 751 m2 

ako záhrada v sume 10 995,70 eur a od pána Marčiša pozemok C-KN 152 o výmere 490 m2 

ako zastavaná plocha v sume 1 504,30 eur. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

5.     Schválenie poplatku MZZO – Malého zdroja znečistenia ovzdušia - kone 
Starosta obce poslancov OZ predložil návrh o schválenie poplatku za malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia na základe doručenia oznámenia firmy Jasoň s.r.o. o chove koní za 
rok 2019 v počte 40ks. Prevádzkou uvedeného malého zdroja boli do ovzdušia emitované 
fugitívne emisie NH3 . Poplatok bude vystavený podľa zákona č. 401/1998 Z.z.  
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 3/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

návrh starostu 

a schvaľuje  

poplatok  malého zdroja znečistenia ovzdušia vo výške 34 eur za rok 2019 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

6.     Splnomocnenie Františka Demetera starostu obce na konaní - poľovný revír Veľká 

zvernica 

Starosta obce požiadal poslancom OZ  o splnomocnenie pri zastupovaní na konaní vyhlásenia 
obecných pozemkov za nepoľovnú plochu nachádzajúcich sa v poľovnom revíri Veľká 
zvernica a splnomocnenie na zhromaždení vlasntíkov poľovnom revíri Veľká zvernica 
a spolnomocnenie na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov tvoriacich poľovný revír 
Veľká zvernica.  
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

 



Uznesenie č. 4/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

a schvaľuje  

splnomocnenie starostu obce Františka Demetera pri zastupovaní na konaní vyhlásenia 

obecných pozemkov za nepoľovnú plochu nachádzajúcich sa v poľovnom revíri Veľká zvernica 

a splnomocnenie na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov tvoriacich poľovný revír 

Veľká zvernica. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

7.     Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku od Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole  
Starosta obce poslancov OZ predložil Rámcovú zmluvu o nájme dopravného prostriedku 
továrenská značka: Zetor, model: Proxima CL 100, rok výroby: 2019, farba: červená, VIN: 
TKBUCV5VL34WR0273, evidenčné číslo: ZC980YC od Obecných lesov pre obec Veľké Pole.  
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 5/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

a schvaľuje  

prenájom dopravného prostriedku. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

8.     Úprava rozpočtu  
Starosta obce poslancov OZ predložil návrh o úpravu rozpočtu. Jedná sa o úpravu rozpočtu 
na zakúpenie nehnuteľnosti súpisné číslo 93 a pozemky, ktoré boli uznesením zastupiteľstva 
schválené lebo neboli tieto výdavky  zahrnuté v rozpočte na rok 2020.  
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 6/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

a schvaľuje  

úpravu rozpočtu. 

 

 



Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

9.    Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu a pozval poslancov OZ na Obecné fašiangy, ktoré sa budú konať 

22.2.2020 

Do diskusie sa nik iný neprihlásil a tak ju starosta  ukončil. 

 

10.     Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 1/2020 –  6/2020 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

11.    Záver 

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

a poďakoval prítomných poslancom za účasť.  
 

 

 

 

 

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

           František Demeter 

                starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Stanislav Unterfranc  .............................. 

 

 

Gejza Uram                  ..............................      


