
 Zápisnica č.4/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 10. júna 2022 

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. Návrh plánu kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra 2. polrok 2022 
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľké Pole k Návrhu záverečného účtu obce 

Veľké Pole 
6. Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov rožpočtu obce Veľké Pole 
7. Správa o kontrole Obecné lesy Veľké Pole  s.r.o. – Opätovná kontrola vymáhania 

pohľadávok 
8. Návrh VZN č. 1/2022 – O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ Veľké 

Pole 
9. Návhr VZN č. 2/2022 – O organizácii miesteneho referenda 
10. Predaj pozemku Pavel Debnár  
11. Predaj pozemku Eva Düreschová 
12. Predaj pozemku Miroslav Dodok 
13. Predaj pozemku Roman Ježo 
14. Okresný súd ZH – voľba prísediaceho 
15. Prerokovanie predaja nehnuteľnosti súp.č. 56 a priľahlých pozemkov 
16. Prerokovanie  predaja nehnuteľnosti súp. č. 52  
17. Informácia o konaní dňa Medzihoria 2022 – Horná Ves 
18. 690. výročie obce Veľké Pole 
19. Schválenie smernice o rozpočtových opatreniach obce Veľké Pole 
20. Schválenie – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Pole 
21. Schválenie volebného obvodu vo voľbách do orgánov samospráv obci a voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 
22. Schválenie počtu poslancov vo voľbách do miestnej samosprávy 
23. Schválenie úväzku starostu na nasledujúce volebné obdobie 



24. Diskusia 
25. Návrh na uznesenie 
26. 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. Mgr. Božena Lazareková sa 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 obce navrhol doplniť body programu : 

17. Informácia o konaní dňa Medzihoria 2022 – Horná Ves 
18. 690. výročie obce Veľké Pole 

19. Schválenie smernice o rozpočtových opatreniach obce Veľké Pole  

20. Schválenie – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Pole  

21. Schválenie volebného obvodu vo voľbách do orgánov samospráv obci a voľby do orgánov 
samosprávnych krajov 
22. Schválenie počtu poslancov vo voľbách do miestnej samosprávy 
23. Schválenie úväzku starostu na nasledujúce volebné obdobie 
Potom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v počte bodov 26.  

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

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Jozef Maruška a Gejza Uram. 

 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 26 

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  13. mája 2022 boli 

prijaté uznesenia od 18/2022 do 19/2022. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 

4.   Nárh plánu kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra 2. Polrok 2022 

Starosta obce z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky  prečítal poslancom OZ Návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2. polrok 2022. Po prečítaní dal starosta priestor na 
diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
za 2. polrok 2022 bude tvoriť súčasť zápisnice. 
 

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie  
Návh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2. polrok 2022 a  
schvaľuje  
plán kontroly. 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

5.   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľké Pole k Návrhu záverečného účtu 
obce Veľké Pole 
Starosta obce prečítal poslancom OZ odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 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. 22/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

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

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

6.  Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce Veľké Pole 
Starosta obce prečítal  za ospravedlňenu hlavnú kontrolórku obce poslancom OZ Správu o 

výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce Veľké Pole. Hlavná kontrolórka v 

nej konšťatuje, že kontrolovaná jednotka dodržiava v celom rozsahu zákon o účtovníctve. 



Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce Veľké Pole bude tvoriť 

súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov rožpočtu obce Veľké Pole 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

7.   Správa o kontrole Obecné lesy Veľké Pole  s.r.o. – Opätovná kontrola vymáhania 
pohľadávok 
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva správu hlavnej kontrolórky obce 
o výsledku opätovnej kontroly  vymáhania 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 01.12.2019 bola vo výške 25 470,27 eur. 
K 07.09.2020 je výška už evidovaných pohľadávok 22 262,56 eur a k 11.05. 2021 vo výške 
15 408,19 eur. 
Momentálne je celková výška pohľadávky 23 393,09 eur. Výška predmetných pohľadávok 
narástla pre neuhradenie faktúr spoločnosti Agrolov – Levice s.r.o. 
Sprava o kontrole hlavnej kontrolórky bude tvoriť súčasť zápisnice. 

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

 

Uznesenie č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Správa o kontrole Obecné lesy Veľké Pole  s.r.o. – Opätovná kontrola vymáhania pohľadávok 
a ukladá  

konateľovi spoločnosti, aby boli poľadávky vymáhane dôraznejšie a aby na ďalšom 

zastupiteľstve bola podaná správa konateľa Obecných Lesov Veľké Pole s.r.o. a navrhuje 

hlavnej kontorlórke ďalšiu opätovnú kontrolu vymáhania pohľadávok. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

8.   Návrh VZN č. 1/2022 – O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ 
Veľké Pole 
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 1/2022  o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských jedálňach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  obce Veľké Pole. 



 
Materská škola 

 
(v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.) 

 
 

1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole sa určuje vo výške:    8,00 eur 

2) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa 
neuhrádza za dieťa: 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (zo zákona)  
b) zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
d) ktoré má trvalý pobyt v obci Veľké Pole 

3) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe rozhodnutia 
zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo v čase, keď 
bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými 
závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 
určeného príspevku. 

 
Školská jedáleň 

 
(v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z .z.) 

 
Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín v sume 
určenej Ministerstvom školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky.  
Veľké Pole je zaradené do pásma 3. 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Veľké Pole nasledovne 

a) za desiatu dieťaťa v MŠ  0,38 eura 
b) za obed dieťaťa v MŠ  0,90 eura 
c) za olovrant dieťaťa v MŠ  0,26 eura 
d) za obed pre zamestnanca školy 1,41 eura 

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

 

Uznesenie č. 25/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje  

predložený návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole. 

 

Všetkých poslancov: 5 



Prítomných: 5 

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

 

9.   Návhr VZN č. 2/2022 – O organizácii miesteneho referenda 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 2/2022 o organizácii 

miestneho referenda. Poslanci po diskusii prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje  

predložený návrh VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

10.  Predaj pozemku Pavel Debnár  
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť a ponuku pána Pavla Debnára o kúpu pozemku  

C- KN 317 o výmere 348 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie na LV 178 vo vlastníctve obce 

Veľké Pole v k.ú. Veľké Pole v podieli 1/1 v cene 3,50 eur/m2 t.j. celková kúpna cena je 1 218 

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

Po prejednaní poslanci OZ prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie  

žiadosť a ponuku pána  Pavla Debnára, Veľké Pole 91, 966 74 Veľké Pole na odkúpenie 

pozemku  C- KN 317 o výmere 348 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie na LV 178 vo 

vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú. Veľké Pole v cene 3,50 eur/m2 a  

schvaľuje odpredaj pozemku  C- KN 317 o výmere 348 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie 

na LV 178vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú Veľké Pole žiadateľovi : Pavel Debnár, Veľké 

Pole 91, 966 74 Veľké Pole za cenu 3,50 eur/m2 t.j. celková kúpna cena je 1 218 eur v súlade 

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

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

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa : 

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je pre obec nepoužiteľný.  Stojí na ňom hospodárska 
budova nadobúdateľa. Predmetný pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve 
nadobúdateľa. 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 



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

 

 

11.    Predaj pozemku Eva Düreschová 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť páni Evy Düreschovej o kúpu pozemkov  C-KN 
19/4 o výmere 38 m2, záhrada a parcel C-KN 18/8 o výmere 17 m 2, zastavaná plocha 
a nádvorie a parcelu C-KN 18/7 o výmere 19 m2 zastavaná plocha a nádvorie LV 573 vo 
vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú. Veľké Pole v podieli 1/1 v cene 4 eur/m2 t.j. celková kúpna 
cena je 296 € podľa § 9a ods. 8 písm. e), z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Po prejednaní poslanci OZ prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č.28/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie  

žiadosť a ponuku páni Eva Düreschová, Veľké Pole 10, 966 74 Veľké Pole na odkúpenie 

pozemkov  C-KN 19/4 o výmere 38 m2, záhrada a parcel C-KN 18/8 o výmere 17 m 2, 

zastavaná plocha a nádvorie a parcelu C-KN 18/7 o výmere 19 m2 zastavaná plocha 

a nádvorie LV 573 vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú. Veľké Pole v cene 4 eur/m2 a  

schvaľuje odpredaj pozemkov C-KN 19/4 o výmere 38 m2, záhrada a parcel C-KN 18/8 

o výmere 17 m 2, zastavaná plocha a nádvorie a parcelu C-KN 18/7 o výmere 19 m2 

zastavaná plocha a nádvorie na LV 573 vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú Veľké Pole 

žiadateľovi : Eva Düreschová, Veľké Pole 10, 966 74 Veľké Pole za cenu 4 eur/m2 t.j. celková 

kúpna cena je 296 eur v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

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

osobitného zreteľa. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa : 
Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sú pre obec nepoužiteľné. Predmetné pozemky sa 

nachádzajú aj pod rodinným domom a sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa.    
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 

12.    Predaj pozemku Miroslav Dodok 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pána Miroslava Dodoka o kúpu pozemku  C-KN 

6/3 o výmere 25 ako zastavaná plocha na LV 437 vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú. Veľké 

Pole v podieli 1/1 v cene 4 eur/m2 t.j. celková kúpna cena je 100 € podľa § 9a ods. 8 písm. e), 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Po prejednaní poslanci OZ prijali uznesenie. 

 



 

 

Uznesenie č. 29/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie  

žiadosť a ponuku pána  Miroslava Dodoka, Veľké Pole 2, 966 74 Veľké Pole na odkúpenie 

pozemku  C-KN 6/3 o výmere 25 ako zastavaná plocha na LV 437 vo vlastníctve obce Veľké 

Pole v k.ú. Veľké Pole v cene 4 eur/m2 a  

schvaľuje odpredaj pozemkov C-KN 6/3 o výmere 25 ako zastavaná plocha na LV 437 vo 

vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú Veľké Pole žiadateľovi : Miroslav Dodok, Veľké Pole 2, 966 

74 Veľké Pole za cenu 4 eur/m2 t.j. celková kúpna cena je 100 eur v súlade so zákonom č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 

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

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa : 

Pozemok, ktorý je predmetom prevodu je pre obec nepoužiteľný. Predmetný pozemok je 
priľahlý k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý dlhodobo užíva. 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 

13.    Predaj pozemku Roman Ježo 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pána Roman Ježa a manželky Ľubici Ježovej o 

kúpu pozemku v k.ú. Veľké Pole a to C-KN 684/2 o výmere 2 623 m2 zastavaná plocha a parcel 

C-KN 684/4 o výmere 69 m2 zastavaná plocha nachádzajúce sa na LV 269 vo vlastníctve obce 

Veľké  Pole za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Danou 

Tatarkovičovou za cenu 3,47 €/m2 za celkovú kúpnu cenu zaokrúhlene 9300 € podľa § 9a ods. 

8 písm. e), z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Po prejednaní poslanci OZ prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 30/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie a schvaľuje    

predaj pozemkov  C-KN 684/2 o výmere 2 623 m2 zastavaná plocha a parcel C-KN 684/4 o 

výmere 69 m2 zastavaná plocha nachádzajúce sa na LV 269  vo vlastníctve obce Veľké podľa 

znaleckého posudku  vypracovaného Ing. Dana Tatarkovičová zo dňa 10.2.2022  za cenu 3,47 

€/m2  za celkovú kúpnu cenu po zaokruhlení 9 300 € (slovom deväťtisíctristo eur) pre pána 

Romana Ježa a manželku Ľubicu Ježovú bytom Veľké Pole 283, 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 : 

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sú pre obec nepoužiteľné nakoľko sú pod rodinným 
domom nadobúdateľa. Predmetné pozemoky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 
nadobúdateľa.  
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

14.    Okresný súd ZH – voľba prísediaceho 
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť Okresného súdu Žiar nad Hronom, aby z radov 

občanov poslanci obecného zastupiteľstva zvolili prísediaceho na súde na volebné obdobie od 

1. marca 2022 do 31. januára 2026. Po diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 31/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

za prísediacu na Okresnom súde Žiar nad Hronom na volebné obdobie od 1. marca 2022 do 

31. januára 2026 pani Ing. Milenu Demeterovú. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 

15.    Prerokovanie predaja nehnuteľnosti súp.č. 56 a priľahlých pozemkov 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o vypracovanom znaleckom posudku Ing. Danou 

Tatarkovičovou na nehnuteľnosť rodinný dom súp. č. 56 na pozemku parc. č. C-KN 186/3 

v intraviláne obce Veľké Pole vedená na LV 437 a priľahlých pozemkov parc. č. C-KN 186/2 

o výmere 175 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, C-KN 187/2 o výmere 142 m2 ako záhrada 

patriacich k rodinnému domu súp. č. 56 a parcela č. C-KN 186/3 o výmere 46 m2 ako zastavaná 

plocha a nádvorie, ktorým je majiteľom Obec Veľké Pole v podiele 1/1. Starosta navrhol 

odpredaj tejto nehnuteľnosti a pozemkov patriacich k nej.  

 

Uznesenie č. 32/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

schvaľuje  

predaj rodinného domu súp. č. 56 na pozemku parc. č. C-KN 186/3 v intraviláne obce Veľké 
Pole vedená na LV 437 a priľahlých pozemkov parc. č. C-KN 186/2 o výmere 175 m2 ako 



zastavaná plocha a nádvorie, C-KN 187/2 o výmere 142 m2 ako záhrada patriacich 
k rodinnému domu súp. č. 56 a parcela č. C-KN 186/3 o výmere 46 m2 ako zastavaná plocha 
a nádvorie, ktorým je majiteľom Obec Veľké Pole v podiele 1/1.  
Schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce obchodnou-verejnou 
súťažou podľa § 9 ods. 2 písm. b/ zákona o majetku obcí, ktorá bude zverejnená na úradnej 
tabuly a internetovej stránke obce Veľké Pole (www.velkepole.sk) Stanovaná najnižšia cena 
je podľa znaleckého posudku v sume 13 900 eur. Záujemci o predmetnú nehnuteľnosť 
a pozemky sa môžu zapojiť obchodno-verejnej súťaže od 20.06.2022 do 20.07.2022 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 

16.    Prerokovanie  predaja nehnuteľnosti súp. č. 52  
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o vypracovanom znaleckom posudku Ing. Danou 

Tatarkovičovou na nehnuteľnosť rodinný dom súp. č. 52 na pozemku parc. č. C-KN 165/1 

v intraviláne obce Veľké Pole, okres Žarnovica, nehnuteľnosť vedená na LV č. 230, ktorého je 

majiteľom Obec Veľké Pole  v podiele 1/1, bez pozemkov, podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 

Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty, v znení neskorších noviel pre prevod nehnuteľnosti. 

Starosta navrhol odpredaj tejto nehnuteľnosti bez pozemkov. 

 

Uznesenie č. 33/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
predaj rodinného domu súp. č. 52 na pozemku parc. č. C-KN 165/1 v intraviláne obce Veľké 
Pole, okres Žarnovica, nehnuteľnosť vedená na LV č. 230, ktorého je majiteľom Obec Veľké 
Pole  v podiele 1/1, bez pozemkov, podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty, v znení neskorších noviel pre prevod nehnuteľnosti.  
Schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce obchodnou-verejnou 
súťažou podľa § 9 ods. 2 písm. b/ zákona o majetku obcí, ktorá bude zverejnená na úradnej 
tabuly a internetovej stránke obce Veľké Pole (www.velkepole.sk) Stanovaná najnižšia cena 
je podľa znaleckého posudku v sume 17 300 eur. Záujemci o predmetnú nehnuteľnosť 
a pozemky sa môžu zapojiť obchodno-verejnej súťaže od 20.06.2022 do 20.07.2022 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
 
17.    Informácia o konaní dňa Medzihoria 2022 – Horná Ves 
Starosta obce informoval poslancov OZ o 15. ročníku dňa Medzihoria, ktoré sa bude konať 

25.06.2022 v Hornej Vsi. Zároveň všetkých pozval na podujatie, kde nás budú reprezentovať 

http://www.velkepole.sk/
http://www.velkepole.sk/


naši futbalisti a heligónkari, ktorí budú zastupovať obec Veľké Pole.  Občanov budeme 

informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu. 

 

18.    690. výročie obce Veľké Pole 
Starosta obce informoval poslancov OZ,  o 690. výročí obce Veľké Pole, ktoré bude prebiehať 
dňa  16.07.2022 na minišportovom ihrisku pri MŠ Veľké Pole. Oboznámil ich o programe a 
požiadal ich o pomoc pri organizovaní. Na toto podujatie prispel BBSK sumou 1700 eur. Toto 
podujatie bude spojené aj so stretnutím chatárov a naši občania o tejto akcii budú informovaní 
prostredníctvom pozvánok ktoré budú doručované do poštových schránok. Ďalej budú 
informovaný prostredníctvom plagátov, bilbordu a miestneho rozhlasu. 
 
19.    Schválenie smernice o rozpočtových opatreniach obce Veľké Pole 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom návrh smernice o rozpočtových opatreniach 

obce Veľké Pole, kde poslanci OZ po diskusii prijali uznesenie. 

Smernica bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č. 34/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

smernicu o rozpočtových opatreniach obce Veľké Pole a  

schvaľuje 

smernicu o rozpočtových opatrenia obce Veľké Pole  

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
20.    Schválenie – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Pole 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce. Po vzájomnej diskusií poslanci prijali uznesenie. 
 

Uznesenie č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
schvaľuje   
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Pole 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

21.   Schválenie volebného obvodu vo voľbách do orgánov samospráv obci a voľby do 
orgánov samosprávnych krajov 



Starosta obce informoval prítomných poslancov, že boli vyhlásené voľby do orgánov 

samospráv obcí  a voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 2022 a preto 

je potrebné schváliť počet volebných obvodov v obci Veľké Pole. Po diskusií poslanci OZ prijali 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 36/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

jeden volebný obvod v obci Veľké Pole vo voľbách do orgánov samospráv obcí a voľby do 

orgánov samosprávnych krajov. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

22.      Schválenie počtu poslancov vo voľbách do miestnej samosprávy  

Starosta obce požiadal poslancom obecného zastupiteľstva o schválenie počtu poslancov 

Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli na volebné obdobie 2022 – 2026. Po diskusií poslanci 

OZ prijali uznesenie.  

 

Uznesenie č. 37/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 do Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 5 

poslancov. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

23.     Schválenie úväzku starostu na nasledujúce volebné obdobie 
Starosta obce požiadal poslancom obecného zastupiteľstva o schválenie úväzku starostu obce 

na nasledujúce volebné obdobie t. j. na roky 2022 -2026. Po diskusií poslanci OZ prijali 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 38/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

na nasledujúce volebné obdobie 100 % úväzok starostu obce. 

 

Všetkých poslancov: 5 



Prítomných: 5 

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

 

24.     Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu a informoval poslancov OZ o priebehu zateplenia Kultúrneho domu 

a jeho oprave. Do diskusie sa nik neprihlásil a tak ju starosta aj ukončil. 

 

25.    Návrh na uznesenie 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 20/2022 –  38/2022 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

26.    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                               ..............................      


