
Zápisnica č.6/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 13. decembra 2019 

o 16,00 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 :                                       Ing. Štefan Vozár 

                                                    Mgr. Božena Lazareková 

 

 

Program  zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Debnár Marián  – Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové  

            vzdelávanie v roku 2019. 

5. Gréger Otto a manželka Ľubica Grégerová – Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

6. Maruška Roman a manželka Beata Marušková – Žiadosť o odkúpenie pozemkov. 

7. Správa HK o výsledku kontroly – Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 

8. Správa HK o  výsledku kontroly – Obec Veľké Pole. 

9. HK – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1. polrok 2020. 

10. Schvalovanie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2020. 

11. Schvalovanie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2020. 

12. Schvaľovanie VZN o podmienkach vyberania dane za psa a ostatné dane na rok 2020. 

13. Schvaľovanie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ na rok 

            2020. 

14. Správa HK k návrhu rozpočtu na rok 2020. 

15. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022 

16. Schválenie časového nesúladu v rozpočte na rok 2020. 

17. Úprava rozpočtu. 

18. VZN – vylepovanie plagátov. 

19. Plán zasadnutí OZ na rok 2020. 

20. Diskusia.  

21.       Návrh na uznesenie. 

22.       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 a hostí 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.  

 

 

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 obce navrhol doplniť body programu : 

18 . VZN – vylepovanie plagátov 

19. Plán zasadnutí OZ na rok 2020 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 22 

určuje 

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

Maruška a  Gejza Uram 

 

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  31. októbra 2019 boli 

prijaté uznesenia od 40/2019 do 48/2019. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. Starosta obce 

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
4.     Debnár Marián  – Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové  
         vzdelávanie v roku 2019 
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti, ktorá bola doručené na obecný úrad od 
Mesta Žarnovica o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v roku 
2019. Marián Debnár navštevuje záujmový útvar futbal – starší žiaci v Centre voľného času  



v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica. Žiadajú o poskytnutie čiastky 70 eur na 1 
dieťa na rok 2019. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

žiadosť  Mesta Žarnovica o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

v roku 2019 v Centre voľného času  
a schvaľuje príspevok na 1. dieťa na rok 2019 vo výške 70 eur.  

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

5.      Gréger Otto a manželka Ľubica Grégerová – Žiadosť o odkúpenie pozemku 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti o odkúpenie 
pozemku pána Grégera Otta a manželky Ľubici Gregerovej. Ide o parcely :  C- KN 241/6 o 
výmere 69 m2 ako záhrady, C – KN 243/6 o výmere 131 m2 ako trvalo trávnaty porast a C – 
KN 241/5 o výmere 344 m2 ako záhrady, ktoré sú vo vlastníctve Obce Veľké Pole v podieli 
1/1. K žiadosti bol doložený geometrický plán. Po diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť p. Grégera Otta a manželky Ľubici Grégerovej na odkúpenie obecného pozemku a to 

parcele :  C- KN 241/6 o výmere 69 m2 ako záhrady, C – KN 243/6 o 131 m2 ako trvalo trávnaty 

porast a C – KN 241/5 o 344 m2 ako záhrady. 

schvaľuje  

zámer predaja v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c ) a ods. 5 zákona SNR  č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku 

obce – predať pozemky nachádzajúce sa v katastri obce Veľké Pole, kraj Banskobystrický, ktoré 

sú zapísané v liste vlastníctva č. 178 v registri C, parcelu :  C- KN 241/6 o výmere 69 m2 ako 

záhrady, C – KN 243/6 o 131 m2 ako trvalo trávnaty porast a C – KN 241/5 o 344 m2 ako 

záhrady pánovi Ottovi Grégerovi a manž. Ľubici Grégerovej, ktorý tieto pozemky užívajú. 

Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva budú znášať nadobúdatelia. 

O prevode – odpredaji predmetného nehnuteľného majetku obce rozhodne obecné 

zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov a zámer priameho predaja bol zverejnený 15 

dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvo na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle (internetovej stránke obce), pričom zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

 

 



Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
 
6.     Maruška Roman a manželka Beata Marušková – Žiadosť o odkúpenie pozemkov 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti o odkúpenie 
pozemku pána Romana Marušku a manželky Beaty Maruškovej a to LV 178 :  C- KN 220 o 
výmere 1087 m2 ako trvalo trávnatý porast, C – KN 219 o výmere 206 m2 ako zastavaná 
plocha a C – KN 218 o výmere 55 m2 ako zastavaná plocha, ktoré sú vo vlastníctve Obce 
Veľké Pole v podieli 1/1. Po diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č.52/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť p. Romana Marušku a manželky Beaty Maruškovej na odkúpenie obecného pozemku 

a to parcele C- KN 220 o výmere 1087 m2 ako trvalo trávnatý porast, C – KN 219 o výmere 206 

m2 ako zastavaná plocha a C – KN 218 o výmere 55 m2 ako zastavaná plocha ,ktoré sú vo 

vlastníctve Obce Veľké Pole v podieli 1/1. 

schvaľuje  

zámer predaja v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) a ods5. zákona SNR  č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce 

– predať pozemky nachádzajúce sa v katastri obce Veľké Pole, kraj Banskobystrický, ktoré sú 

zapísané v liste vlastníctva č. 178 v registri C, parcelu :  C- KN 220 o výmere 1087 m2 ako trvalo 

trávnatý porast, C – KN 219 o výmere 206 m2 ako zastavaná plocha a C – KN 218 o výmere 55 

m2 ako zastavaná plocha pánovi Romanovi Maruškovi a manž. Beate Maruškovej, ktorý tieto 

pozemky užívajú. 

Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva budú znášať nadobúdatelia. 

O prevode – odpredaji predmetného nehnuteľného majetku obce rozhodne obecné 

zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov a zámer priameho predaja bol zverejnený 15 

dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvo na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle (internetovej stránke obce), pričom zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
7.     Správa HK o výsledku kontroly – Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 
Starosta dal priestor hlavnej kontrolórke, ktorá prečítala správu o výsledku kontroly Obecné 
lesy Veľké Pole s.r.o. Informovala o vykonaní kontroly vymáhania pohľadávok. Celková výška 
pohľadávok voči spoločnosti Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. k 1.12.2019 je vo výške 25 470,27 
eur. Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 
Záznam o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 



Uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

správu HK o výsledku kontroly – Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 

a starosta obce  

dáva za úlohu HK vypracovať správu do ďalšieho zastupiteľstva o konkrétnom riešení a podaní 

vymáhania pohľadávok. Kedy boli konkrétne pohľadávky podané na súde a ktorá spoločnosť 

predmetné pohľadávky vymáha. Keďže sa jedná o vysokú sumu pohľadávok. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

8.     Správa HK o  výsledku kontroly – Obec Veľké Pole. 

Hlavná kontrolórka prečítala záznam o výsledku kontroly. Informovala poslancov OZ ako bolo 

vypracované VZN o určení výšky dotácie na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ 

a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole. Kontrolou neboli zistené 

žiadne nedostatky. Po prečítaní dal starosta priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté 

uznesenie. 

Záznam o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č.54/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu HK o výsledku kontroly – Obec Veľké Pole. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

9.    HK – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1. polrok 2020 
Hlavná kontrolórka prečítala poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra 1. polrok 2020. Po prečítaní dal starosta priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté 

uznesenie. 

Uznesenie č. 55/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

Návh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1. polrok 2020 a  

schvaľuje plán kontroly. 

 

 



Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

10.    Schvalovanie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2020. 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 3/2019 o dani 

z nehnuteľností na kalendárny rok 2020. Po prečítaní návrhu VZN a vzájomnej diskusií poslanci 

obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 
Uznesenie č. 56/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020 

schvaľuje  

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020 

zavádza 

s účinnosťou od 1. januára 2020.  

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

11.    Schvalovanie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2020 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok 2020. Po prečítaní návrhu VZN 

a vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 

VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 57/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 

kalendárny rok 2020 

schvaľuje  

VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 

kalendárny rok 2020 

zavádza 

s účinnosťou od 1. januára 2020. 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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



 

 

12.    Schvaľovanie VZN o podmienkach vyberania dane za psa a ostatné dane na rok 2020. 
Starosta obce prečítal poslancom OZ návrh VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania 

a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane 

za predajné automaty a nevýherné hracie stroje na území obce Veľké Pole na rok 2020. Po 

prečítaní návrhu VZN a vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 
Uznesenie č. 58/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie 

verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a nevýherné hracie 

stroje na území obce Veľké Pole na rok 2020 

schvaľuje  

VZN č. 5/2019 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného 

priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a nevýherné hracie stroje na 

území obce Veľké Pole na rok 2020 

zavádza 

s účinnosťou od 1. januára 2020. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

13.    Schvaľovanie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ na rok 

            2020. 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 6/2019 o určení výšky 

dotácie na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na 

území obce Veľké Pole. Po prečítaní návrhu VZN a vzájomnej diskusií poslanci obecného 

zastupiteľstva prijali uznesenie. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 59/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole  

schvaľuje  

VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole  

zavádza 



s účinnosťou od 1. januára 2020. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

14.    Správa HK k návrhu rozpočtu na rok 2020. 
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov OZ so svojou správou k návrhu rozpočtu na rok 
2020. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami 
a internými predpismi obce. Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu 
na rok 2020 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie. Správa HK k návrhu rozpočtu na 
rok 2020 bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 60/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie 

Správu HK k návrhu rozpočtu na rok 2020. 

 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
15.    Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022 
Starosta obce oboznámil poslancom OZ s návrhom rozpočtu na rok 2020 a aj na roky 2021 – 

2022. Po prejednaní a vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 

 
Uznesenie č. 61/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie 

návrh rozpočtu na rok 2020 

schvaľuje 

rozpočet Obce Veľké Pole na rok 2020 bez programového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu 

zápisnice 

berie na vedomie 

rozpočet Obce Veľké Pole na roky 2021 – 2022 bez programového rozpočtu. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
 
16.    Schválenie časového nesúladu v rozpočte na rok 2020. 
Starosta obce požiadal poslancom obecného zastupiteľstva o schválenie časového nesúladu 

medzi príjmami a výdavkami Obce Veľké Pole v roku 2020. V I. štvrťroku 2020 môže dôjsť 



k časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami obecného úradu. Na preklenutie tohto 

časového nesúladu z dôvodu zabezpečenia chodu obecného úradu je potrebné použiť 

finančné prostriedky z minulých rokov. Tieto budú do konca roka 2020 vrátené späť na účet 

rezervného fondu. Po vzájomnej diskusií bolo prijaté uznesenie. 

 
Uznesenie č. 62/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov v I. štvrťroku 2020 do výšky 10 000 

eur, ktoré budú použité na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 

bežného rozpočtu. 

 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
17.    Úprava rozpočtu. 
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh úpravy rozpočtu. Kde 

nedochádza k zmene rozpočtu. Bolo potrebné len presun finančných prostriedkov medzi 

jednotlivými položkami rozpočtu. 

Po vzájomnej diskusií poslanci prijali uznesenie obecného zastupiteľstva. 

Úprava rozpočtu bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 
Uznesenie č. 63/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh úpravy rozpočtu  

schvaľuje 

úpravu rozpočtu, ktorá bude tvoriť v zápisnici prílohu. 

 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
18.    VZN – vylepovanie plagátov. 
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 7/2019 o vyhradení 

miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.  Po prečítaní návrhu 

VZN a vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. VZN bude tvoriť 

prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 64/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 



návrh VZN č. 7/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách 

schvaľuje  

VZN č. 7/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách 

zavádza 

s účinnosťou od 1. januára 2020. 

 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
19.    Plán zasadnutí OZ na rok 2020. 
Starosta obce požiadal poslancom OZ  o schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

vo Veľkom Poli na rok 2020. V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení má 

obecné zastupiteľstvo zasadať najmenej raz za tri mesiace. Starosta obce požiadal poslancov 

OZ o konkrétne termíny zasadnutí. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 

 
Uznesenie č. 65/2019 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli na rok 2020 takto:  

a) 13. marca 2020 o 17,00 hod. 

b) 12. júna 2020 o 18,00 hod. 

c) 11. septembra 2020 o 18,00 hod. 

d) 11. decembra 2020 o 16,00 hod. 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli na rok 2020 bude tvoriť prílohu 

v zápisnici. 

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

20.    Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu a pozval poslancov OZ na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 

31.12.2019 v kultúrnom dome.  

Do diskusie sa prihlásil Gejza Uram. Navrhol, aby poslanci porozmýšľali nad vypracovaním 

orientačných tabúľ, ktoré by označovali jednotlivé časti obce. Do diskusii sa prihlásila Ing. 

Demeterová, ktorá navrhla Obecným lesom s.r.o. zakúpenie plechovej garáže pre osobný 

automobil Lada Niva.  

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

 

 



21.     Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 49/2019 –  65/2019 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

 

22.    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: 

 

 

Jozef Maruška  .............................. 

 

 

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


