
 Zápisnica č.10/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 10. decembra 2021 

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 :                                      Mgr. Božena Lazareková 

                                                    Ing. Štefan Vozár 

                                                     

                                                                                          
Program  zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Bohuš Popjak – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zaujmové vzdelávanie v 

roku 2021 – futbal – prípravka 
5. Düreš Patrik Štefan – žiadosť o finančnú dotáciu a CVČ na rok 2022 
6. Miroslav Krošlák – žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku 
7. Schválenie PHRSR programové obdobie 2021 – 2026 
8. Správa HK – kontróla návrhov VZN  
9. HK – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1. polrok 2022 
10. Správa HK – o čerpaní finanč. prostriedkov v 1. štvrťroku 
11. Schválenie správnych poplatkov 
12. Schvalovanie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2022 
13. Schvalovanie VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Veľké Pole na rok 2022 
14. Schvalovanie VZN o podmienkach vyberania dane za psa a ostatné dane na rok 2022 
15. Schvalovanie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2022 
16. Schvaľovanie VZN o prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Veľké Pole 
17. Schvaľovanie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ na rok 2022 
18. Schvaľovanie VZN o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo 

vlastníctve Obce Veľké Pole 
19. Úprava rozpočtu 
20. Správa HK k návrhu rozpočtu na rok 2022 
21. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2022 a návrh rozpočtu na roky 2023 – 2024 
22. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 
23. Informácia - výstavba nájomných bytov – 12 bj Veľké Pole 



24. Schválenie časového nesúladu na rok 2022 
25. Schválenie nájmu Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. na rok 2022 
26. Schválenie použitia rezervného fondu na úhradu faktúr pre zhotoviteľa Viakorp, s.r.o. - 

Rekonštrukcia miestnych komunikácii  
27. Odmena starostu obce 
28. Diskusia 
29. Návrh na uznesenie 
30. 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. Hlavná kontrolórka obce Veľké Pole Mgr. Božena Lazareková bola ospravedlnená. 
 

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. Z programu zasadnutia bol 
zrušený bod číslo 10. a doplnený bol č. 27. Odmena starostu obce. 
Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za 
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Gejza Uram a Tibor Unterfranc. 
 
Uznesenie č. 51/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 30 
určuje 
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú a overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Gejza 
Uram a Tibor 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  23. novembra 2021 
boli prijaté uznesenia od 48/2021 –  do 50/2021. Všetky uznesenia boli starostom obce 
podpísané. Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. 
Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
 

4. Bohuš Popjak – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zaujmové 
vzdelávanie v roku 2021 – futbal – prípravka 

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 



2021. Bohuš Popjak navštevoval záujmový útvar futbal – prípravka v Centre voľného času  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica. Žiadajú o poskytnutie čiastky 35 eur na 1 
dieťa na druhý polrok 2021. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 
 
Uznesenie č. 52/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie a schvaľuje 
žiadosť od Mesta Žarnovica o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 
v roku 2021 futbal – prípravka 
a schvaľuje príspevok na 1. dieťa na druhý polrok 2021 vo výške 35 eur.  
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 
5. Düreš Patrik Štefan – žiadosť o finančnú dotáciu a CVČ na rok 2022 

Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti, ktorá bola doručené na obecný úrad od 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstva Banská Bystricka o poskytnutie finančných prostriedkov na 
záujmové vzdelávanie v Centre volného času v roku 2022 – pre žiaka Patrika Štefana Düreša. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 
 
Uznesenie č. 53/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvy Biskupstvo Banská Bystrica o poskytnutie finančných 
prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ v roku 2022 pre žiaka Patrika Štefana Düreša 
neschvaľuje 
dotáciu pretože menovaný Patrik Štefan Düreš už nenavštevuje Cirkevnú základnu školu v 
Žarnovici. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

6. Miroslav Krošlák – žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku 
Starosta obce informoval o žiadosti o odkúpenie priľahlého pozemku C-KN 354/6 o výmere 
250 m2 v k.ú. Veľké Pole, ktorý je priľahlým pozemkom k parcele C-KN 354/7 majiteľa 
Miroslava Krošláka.  
 
 
Uznesenie č. 54/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
žiadosť pána Miroslava Krošláka  
a schvaľuje  



zámer predaja pozemku C-KN 354/6 o výmere 250m2 ako Ostatná plocha v k.ú. Veľké Pole vo 
vlastníctve Obce Veľké Pole. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

7. Schválenie PHRSR programové obdobie 2021 – 2026 
Starosta prečítal poslancom obecného zastupiteľstva PHRSR na roky 2021 – 2026. Po 
vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 55/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh PHRSR na roky 2021 – 2026  
schvaľuje 
PHRSR na roky 2021 – 2026. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
 

8. Správa HK – kontróla návrhov VZN  
Starosta prečítal správu HK o kontrole návrhov VZN.  
Informoval, že neboli zistené nedostatky a že obec Veľké Pole má návrhy VZN v súlade 
s príslušnými zákonmi a boli zverejnené na úradnej tabuly a internetovej stránky obce. 
Záznam o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 
 
Uznesenie č. 56/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie  
správu HK  - kontróla návrhov VZN. 
 
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 2022 
Starosta  prečítal poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1. polrok 
2022. Po prečítaní dal starosta priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. Návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2022 bude tvoriť súčasť zápisnice. 
 
Uznesenie č. 57/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie  



Návh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1. polrok 2022 a  
schvaľuje  
plán kontroly. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

11.  Schválenie správnych poplatkov 
Starosta obce Veľké Pole predložil poslancom OZ návrhy o  správnych poplatkoch za prenájom 
Kultúrneho domu a prevádzky pohrebných ústavov, verejné priestranstvo a vyhlásenie 
v miestnom rozhlase. Po prejedaní bolo prijaté uznesenie. 
 
Uznesenie č. 58/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
nový cenník poplatkov za prenájom Kultúrneho domu, prevádzky pohrebných ústavov, 
verejné priestranstvo a vyhlásenie v miestnom rozhlase s platnosťou od 1.1.2022 a to 
nasledovne:  
 
Cena za nájom Kultúrneho domu vo Veľkom  Poli od 01.01.2022  
 
Občania na trvalom pobyte v obci Veľké Pole 
 svadba  - sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 
10 eur /v lete/ 
20 eur /v zime 
Zábava – sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 
10 eur /v lete/ 
20 eur /v zime 
Rodinné posedenie sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 
5 eur /v lete/ 
10 eur /v zime/ 
Schôdza – sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 
5 eur /v lete/ 
10 eur /v zime/ 
 
Rodinný príslušníci občanov na trvalý pobyt vo Veľkom Poli :  
Svadba  - sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 
20 eur /v lete/ 
40 eur /v zime 
Zábava – sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 
20 eur /v lete/ 
40 eur /v zime 
Rodinné posedenie sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 
10 eur /v lete/ 
20 eur /v zime/ 
Schôdza – sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 



10 eur /v lete/ 
20 eur /v zime/ 
 
Letným obdobím je obdobie : od 1. mája do 30. septembra 
Zimným obdobím je obdobie : od 1. októbra do 30. apríla 
 
Cudzím občanom, ktorý nie sú prihlásení  na trvalý pobyt v obci Veľké Pole a nie sú 
v žiadnom príbuzenskom vzťahu sa kultúrny dom neprenajíma. 
V prípade mítingov alebo služieb poskytovaných občanom sa bude prenájom posudzovať 
individuálne zo súhlasom starostu obce. 
Prevádzka pohrebných ústavov: 
 
.  poplatok za miesto na miestnom cintoríne    5 € 
.  poplatok za obradnú miestnosť      5 € 
.  prechodné uloženie zomrelých  v chladiacom zariadení 
   do zákonnej lehoty pochovania      5 € 
.  za požičanie zvukového aparátu      5 € 
.  vstup s motorovým vozidlom do cintorína     5 € 
 
V prípadoch  neuvedených v tomto cenníku sa bude postupovať podľa zákona č.145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony je k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Veľkom Poli 
 
Verejné priestranstvo za 1 m2   0,50 € ,   1 x 6 m2   3 €     

Vyhlásenie v miestnom rozhlase                 2 €                                          

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

12.  Schvalovanie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2022. 
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 2/2021 o dani 
z nehnuteľností na kalendárny rok 2021. Po prečítaní návrhu VZN a vzájomnej diskusií poslanci 
obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 
VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 59/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2022 
schvaľuje  
VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2022 a 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2022.  
 
Všetkých poslancov: 5 



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

13.    Schvalovanie VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Veľké Pole na rok 2022. 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 3/2021 o spôsobe 
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké 
Pole na kalendárny rok 2022. Po prečítaní návrhu VZN a vzájomnej diskusií poslanci obecného 
zastupiteľstva prijali uznesenie. 
VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 60/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 3/2021 o  spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Veľké Pole na kalendárny rok 2022 
schvaľuje  
VZN č. 3/2021 o  spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Veľké Pole na kalendárny rok 2022 a 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2022.  
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 
14.    Schvaľovanie VZN o podmienkach vyberania dane za psa a ostatné dane na rok 
2022. 

Starosta obce prečítal poslancom OZ návrh VZN č. 4/2021 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 2022. Po 
prečítaní návrhu VZN a vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 
VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 61/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 4/2021 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 2022 
schvaľuje  
VZN č. 4/2021 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 2022 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2022. 



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

15.    Schvalovanie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2022 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN č. 5/2021,o miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok 2022. Po prečítaní návrhu VZN 
a vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 62/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 
kalendárny rok 2022 
schvaľuje  
VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 
kalendárny rok 2022 a 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2022. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

16.    Schvaľovanie VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce 
Veľké Pole  

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 6/2021 o 
prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Veľké Pole. Po prečítaní návrhu VZN 
a vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.  
VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 63/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 6/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Veľké Pole 
schvaľuje  
VZN č. 6/2021 o  prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Veľké Pole a 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2022. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 



17.    Schvaľovanie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ na 
rok 2022. 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 7/2021 o určení výšky 
dotácie na rok 2022 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. 64/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 7/2021 o určení výšky dotácie na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole  
schvaľuje  
VZN č. 7/2021 o určení výšky dotácie na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole  
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2022. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

18.    Schvaľovanie VZN o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv 
nájomných bytov vo vlastníctve Obce Veľké Pole 

Starosta obce prečítal poslancom OZ návrh VZN č. 8/2021 o tvorbe a použití fondu prevádzky, 
údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Veľké Pole. Po prečítaní VZN č. 8/2021 
dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu a následne prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 65/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 8/2021 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo 
vlastníctve Obce Veľké Pole 
schvaľuje 
VZN č. 8/2021 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo 
vlastníctve Obce Veľké Pole 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2022. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Všetkých poslancov:  5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

19.    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. 66/2021 
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) 
 

20.    Správa HK k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
Starosta oboznámila poslancov OZ  so svojou správou HK k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 
predpismi obce. Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2022 
schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie. Správa HK k návrhu rozpočtu na rok 2021 
bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Uznesenie č. 67/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  
berie na vedomie 
Správu HK k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

21.    Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2022 a návrh rozpočtu na roky 2023 – 2024 
Starosta obce oboznámil poslancom OZ s návrhom rozpočtu na rok 2022 a aj na roky 2023 – 
2024. Po prejednaní a vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 68/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  
berie na vedomie 
návrh rozpočtu na rok 2022 
schvaľuje 
rozpočet Obce Veľké Pole na rok 2022, ktorý tvorí prílohu zápisnice bez programového 
rozpočtu 
berie na vedomie 
rozpočet Obce Veľké Pole na roky 2023 – 2024 bez programového rozpočtu. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 



 
22.    Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2022. 

Starosta obce požiadal poslancom OZ  o schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
vo Veľkom Poli na rok 2022. 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. 69/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli na rok 2022 takto:  

a) 11. marca 2022 o 17,00 hod. 
b) 10. júna 2022 o 18,00 hod. 
c) 09. septembra 2022 o 18,00 hod. 
d) 09. decembra 2022 o 16,00 hod. 

Mimoriadne zastupiteľstvá podľa potreby. 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli na rok 2022 bude tvoriť prílohu 
v zápisnici a bude zverejnený aj na webovej stránke obci. (www.velkepole.sk) 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

23.   Informácia - výstavba nájomných bytov – 12 bj Veľké Pole 
Starosta obce infomoval poslancov OZ o doručení návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie 
z Ministerstva dopravy a výstavby SR a obstaranie 12 nájomných bytov v obci Veľké Pole.  
Ministertvo dopravy a výstavby SR poskytlo dotáciu vo výške 258 710 eur a na technickú 
vybavenosť výstavby 12 bj Veľké Pole dotáciu vo výške 25 610 eur. 
Ďalej bola doručená zmluva o úvere zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov – 12 bj Veľké Pole 
vo výške úveru 480 470 eur lehota splatnosti je 30 rokov pri úrokovej sadzbe 1%. Ďalej bola 
doručená zmluva o úvere zo ŠFRB na obstaranie technickej vybavenosti pre výstavbu 
nájomných bytov – 12 bj Veľké Pole 64 170 eur lehota splatnosti je 20 rokov pri úrokovej 
sadzbe 1 %.  Zmluvy zatiaľ neboli podpísané starostom obce nakoľko sa čaká na vyjadrenie 
zhotoviteľa – Simkor s.r.o. či bude realizovať stavbu za cenu vysúťaženú vo verejnom 
obstaravaní. 
 

24.   Schválenie časového nesúladu v rozpočte na rok 2022 
Starosta obce požiadal poslancom obecného zastupiteľstva o schválenie časového nesúladu 
medzi príjmami a výdavkami Obce Veľké Pole v roku 2022. V I. štvrťroku 2022 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 2022 vrátené späť na účet 
rezervného fondu. Po vzájomnej diskusií bolo prijaté uznesenie. 
 
Uznesenie č. 70/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 



použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov v I. štvrťroku 2022 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) 
 

25.    Schválenie nájmu – Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. na rok 2022 
Starosta obce požiadal prítomných poslancov o schválenie výšky nájmu pre Obecné lesy Veľké 
Pole s.r.o. na rok 2022.  
Po vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č.71/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  
berie na vedomie 
schválenie výšky nájmu – Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. a  
schvaľuje 
nájom vo výške 67 000 eur na rok 2022. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

26.    Schválenie použitia rezervného fondu na úhradu faktúr pre zhotoviteľa Viakorp, 
s.r.o. – Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Starosta obce požiadal poslancov OZ o použitie rezervného fondu na úhradu 2 faktúr na 
rekonštrukciu miestnych komunikácii pre zhotoviteľa Viakorp, s.r.o. na základe opatrení 
vydaných Ministerstva financii na zmiernenie dopadov korona vírusu, kde sa umožňuje až do 
konca roku 2022 subjektom územnnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho 
zastupiteľstva použiť úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu. 
Po vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č.72/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  
berie na vedomie a schvaľuje 
použitie rezervného fondu na úhradu 2 faktúr vo výške 19 016,45 eur a 46 486,20 eur  pre 
zhotoviteľa Viakorp, s.r.o. – Rekonštrukcia miestnych komunikácií. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

27.   Odmena starostu obce  
Na návrh poslancov OZ bol zaradený bod programu Odmena starostu obce Veľké Pole, kde po 
prejednaní bolo prijaté uznesenie. 
 



Uznesenie č.73/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  
schvaľuje 
odmenu pre starostu obce Veľké Pole vo výške 100% platu. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

28.    Diskusia 
Starosta otvoril diskusiu do ktorej sa prihlásil konateľ Obecných lesov Ing. Štefan Vozár, ktorý 
informoval  o všeobecnom hospodárení v roku 2021. Správa o hospodárení bude predmetom 
bodu na zastupiteľstve v roku 2022. Odpovedal na otázky poslancov OZ a zároveň poprial 
šťastné a veselé sviatky všetkým prítomným. 
Po diskusii poďakoval starosta obce všetkým poslancom OZ a konateľovi Obecných lesov, za 
účasť na obecných zastupiteľstvách v roku 2021 a poprial im šťastné a veselé sviatky.  
 

29.     Návrh na uznesenie. 
Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č.51/2021 –  73/2021 poslanci jednohlasne 
schválili. 
 
30.    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: 
 
Gejza Uram                  .............................. 
 
 
Tibor Unterfranc          ..............................      


