
 Zápisnica č.6/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 9. júl 2021 

o 18,00 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 

                                                     

                                                                                          

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Odpredaj pozemku p. Čengerová 

5. Laurenčíková Elena – žiadosť o dokončenie a vyasfaltovanie prístupovej cesty 

6. Správa nezávislého audítora – audit Obec Veľké Pole 

7. Správa nezávislého audítora – konsolidujúcej účtovnej jednotky 

8. Správa – odborné stanovisko HK obce Veľké Pole k Návrhu záverečného účtu Obce Veľké 

Pole za rok 2020 

9. Informácia o vypracovaní Návrhu PHRSR 2021-2026 Obce Veľké Pole 

10. Žiadosť o odpredaj pozemku – Miroslav Povoda 

11. Žiadosť o zabezpečenie osvetlenia pri súp.č. 263 – Ing. Demeterová 

12. Návrh plánu kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra II. polrok 2021 

13. Správa HK – Obec Veľké Pole 

14. Správa HK – pohľadávky Obecné lesy Veľké Pole 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie 

17. 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 : 

11. Žiadosť o zabezpečenie osvetlenia pri súp. č. 263 – Ing. Demeterová  
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra II. polrok 2021 
13. Správa HK – Obec Veľké Pole 
14. Správa HK – pohľadávky Obecné lesy Veľké Pole 

Po doplení bodov programu poslanci OZ program zasadnutia jednohlasne schválili v počte 

bodov 17.  

Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Jozef Maruška a Tibor Unterfranc. 

 

Uznesenie č. 24/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 17 

určuje 

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

Maruška a Tibora Unterfranc. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 
 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že dňa  31. mája 2021 boli 

prijaté uznesenia od 21/2021 –  do 23/2021. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
4.   Odpredaj pozemku p. Čengerová 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť páni Čengerovej o kúpu pozemku v k.ú. Veľké 

Pole a to C-KN 243/1 o výmere 23 m2 ako trvalo trávnatý porast pod garážou a 122 m2 okolo 

garáže na LV 178 vo vlastníctve obce Veľké za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom 

vypracovaným Ing. Danou Tatarkovičovou za cenu 4,03 €/m2 za celkovú kúpnu cenu 580,00 € 

podľa § 9a ods. 8 písm. e), z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Po prejednaní poslanci OZ prijali uznesenie. 

 



Uznesenie č. 25/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie a schvaľuje    

predaj pozemku C-KN 243/1 o výmere 23 m2 ako trvalo trávnatý porast pod garážou a 122 m2 

okolo garáže na LV 178 vo vlastníctve obce Veľké podľa znaleckého posudku  vypracovaného 

Ing. Dana Tatarkovičová zo dňa 14.4.2021  za cenu 4,03 €/m2  za celkovú kúpnu cenu 580,00 

€ (slovom päťstoosemdesiat eur) pre Jana Čengerová, bytom Veľké Pole 66, 966 74 Veľké Pole 

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov podľa § 9 a ods. 8 písm. e), z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Zdôvodnenie osobitného zreteľa : 

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je pre obec nepoužiteľný nakoľko na ňom stojí garáž 
nadobúdateľa. Predmetný pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa.  
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 

 

5.  Laurenčíková Elena žiadosť o dokončenie a vyasfaltovanie prístupovej cesty 
Starosta oboznámil poslancov OZ o žiadosti o dokončenie a vyasfaltovanie prístupovej cesty 
od pani Laurenčíkovej súp.č. 53.   
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 26/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

žiadosť pani Laurenčíkovej a 

schvaľuje 

dokončenie prístupovej komunikácii po zlegalizovaní všetkých stavieb na C-KN pozemku 167/1 

vo vlastníctve pani Laurenčíkovej. 

Prístupová komunikácia k pozemku C-KN 167/1 bola spevnená vyštrkovaním na základe 

uznesenia č, 27/2020 zo dňa 12. júna 2020. 

 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 

 

6.  Správa nezávislého audítora – audit Obce Veľké Pole 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva s vykonaním auditu pani Ing. 
Zuznana Kováčová a prečítal poslancom OZ, správu nezávislého audítora – Správa z auditu 
účtovnej závierky. Nezávislý audítor na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa 
požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení 
neskorších predpisov konštatuje, že obec Veľké Pole konala v súlade s požiadavkami zákona 
o rozpočtových pravidlách. 



Po vzájomnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 27/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

vykonanie auditu pani Ing. Zuzana Kováčová a s jej výsledkom bez výhrad. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 

 

7.  Správa nezávislého audítora – konsolidujúcej účtovnej jednotky 

Starosta obce prečítal Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky od nezávislého 
audítora. Konsolidovaná účtovná závierka Obce Veľké Pole bola zostavená v súlade so 
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 28/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

správu nezávislého audítora – Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a s jej 

výsledkom bez výhrad. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 

 

8.  Správa – odborné stanovisko HK obce Veľké Pole k Návrhu záverečného účtu Obce Veľké  
Pole za rok 2021 
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce Mgr. Božene Lazarekovej, ktorá poslancom 
OZ prečítala svoje stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Veľké Pole za rok 2021. 
Stanovisko hlavného kontrolóra bude tvoriť súčasť zápisnice. 
Starosta dal priestor na diskusiu po ktorej poslanci prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 29/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Návrhu záverečného účtu za rok 2021 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 



 

9.  Informácia o vypracovaní Návrhu PHRSR 2021 – 2026 Obec Veľké Pole 
Starosta informoval poslancom obecného zastupiteľstva o vypracovaní Návrh PHRSR na roky 
2021 – 2026 pani Mgr. RNDr. Annou Štefankovou. 
Program rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Pole je strednodobý rozvojový dokument, 
ktorý je vypracovaný v zmysle Zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 539/2008 
o podpore regionálneho rozvoja. Strategický dokument je v súlade s cieľmi a priotitami 
stanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priotity ustanovené v programe rozvoja 
vyššieho územného celku (VÚC), na území ktorého sa obec nachádza. 
 

10.  Žiadosť o odpredaj pozemku – Miroslav Povoda 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť od p. Miroslava Povodu a manželky Ingrid 
Povodovej bytom Veľké Pole 96, 966 74 Veľké Pole. Žiadajú odkúpiť časť z pozemku parcela C-
KN 292/8 o výmere 29 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie na LV 437 v k.u. Veľké Pole, 
ktorého vlastníkom je Obec Veľké Pole.  
Pán Povoda predložil GP č. 10935479/127/21 vyhotoveného geodetom p. Viliam Struhár, 
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa atorizačne overeného p. Ing. Martin Grman, kde už je 
parcela odčlenená z parc. Č. C-KN 292/8 a novo označená ako C-KN 292/9 vo výmere 29 m2. 
Po vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 
 

Uznesenie č. 30/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť p. Miroslava Povodu a manželky Ingrid Povodovej a 

schvaľuje  

zámer predaja časti pozemku a to LV 437 : C-KN 292/8 o výmere 29 m2 ako zastavaná plocha 

a nádvorie v k.u. Veľké Pole, ktorého vlastníkom je Obec Veľké Pole odčlenená a označená ako 

C-KN 292/9 vo výmere 29 m2 podľa GP č. 10935479/127/21 vyhotoveného geodetom p. 

Viliam Struhár, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa atorizačne overeného p. Ing. Martin Grman, 

podľa znaleckého posudku pre Miroslava Povodu a manželky Ingrid Povodovej bytom Veľké 

Pole 96, 966 74 Veľké Pole v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 9 a ods. 8 písm. e), z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa.  

Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva budú znášať nadobúdatelia. 

Zdôvodnenie osobitého zreteľa :  

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je pre Obec nepoužiťeľné.  

Predmetná časť pozemku je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 

 

 



11.  Žiadosť o zabezpečenie osvetlenia pri súp.č. 263 – Ing. Demeterová 
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť od pani Ing. Mileny Dmeterovej, ktorá žiada 
vybudovať verejné osvetlenie pri rodinnom dome súp.č. 263 nakoľko tu žiadne nie je 
a nachádza sa v odlahlej časti obce. 
Po vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 31/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť pani Ing. Demeterovej 

schvaľuje 

vybudovanie verejného osvetlenia pri súp. č. 263 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 

 

12.  Návrh plánu kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra 2. polrok 2021 
Hlavná kontrolórka prečítala poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra 2. polrok 2021. Po prečítaní dal starosta priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté 
uznesenie. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2021 bude tvoriť 
súčasť zápisnice. 
 

Uznesenie č. 32/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje  

Návh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2. polrok 2021. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 

 

13.  Správa HK – Obec Veľké Pole  
Hlavná kontrolórka prečítala poslancom OZ správu o kontrole obce Veľké Pole, kde 
skonštatovala, že neboli zistené žiadne nedostatky. 
Správa hlavného kontrolóra – Obec Veľké Pole bude tvoriť súčasť zápisnice. 
 
Uznesenie č. 33/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

Správu hlavnej kontrolórky – Obec Veľké Pole. 

 



Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 

 

14. Správa HK – pohľadávky Obecné lesy Veľké Pole   
Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancom obecného zastupiteľstva správu o výsledku 
kontroly  pohľadávok Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole. 
Správa informuje o aktuálnom stave predmetných pohľadávok. Celková výška pohľadávok voči 
spoločnosti : Obecné lesy Veľké Pole s.r.o.  k 07.09.2020 bola vo výške 22 262,56 eur. 
K 11.05.2021 je výška už evidovaných pohľadávok 15 408,19 eur. 
Skonštatovala, že vo všetkých veciach boli podané platobné rozkazy a pri dvoch pohľadávkach 
bol podaný návrh na exekúciu. Advokátska kancelária podnikla právne kroky. 
Sprava o kontrole hlavnej kontrolórky bude tvoriť súčasť zápisnice. 

Starosta po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č.34/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu o kontrole hlavnej kontrolórky  - vymáhanie pohľadávok  Obecné lesy Veľké Pole s.r.o.   
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1,, nehlasovali: 0) 

 

15.  Diskusia 
Starosta otvoril diskusiu a informoval poslancov OZ o športovom podujatí - futbal, ktoré sa 
bude organizovať 1.8.2021 a v zápätí pozval poslancov OZ aj na  Vatru, ktorá sa bude konať 
20.8.2021. 
Do diskusie sa nik neprihlásil a tak ju starosta aj ukončil. 
 

16.  Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 24/2021 –  34/2021 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

17.  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                  .............................. 

  

 

Tibor Unterfranc                      ..............................      


