
 Zápisnica č.1/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 11. marca 2022 

o 17,00 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 :                                      Roman Ježo 

                                                    Mgr. Božena Lazareková 

                                                                                          

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Miroslav Krošlák – ponuka na kúpu obecného pozemku C-KN 354/6 

5. Eva Düreschová – žiadosť o odkúpenie pozemkov 

6. Pavel Debnár – žiadosť o odkúpenie pozemku 

7. Roman Ježo a manželka Ľubica Ježová – žiadosť o odkúpenie pozemkov 

8. Miroslav Dodok – žiadosť o odkúpenie pozemkov 

9. Správa HK o kontrole evidencie pracovného času a dochádzky Obecných lesov Veľké Pole 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Pole za rok 2021 

11. Správa o tvorbe a použití prevádzky, údržby a opráv za rok 2021 za 8 b.j. vo Veľkom Poli 

12. Majetkové priznanie hlavnej kontrolórky 

13. Majetkové priznanie starostu obce 

14. Informácia  o verejnom obstarávaní na Novostavbu 12 b.j. vo Veľkom Poli 

15. Prehodnotenie nájomnej zmluvy Lom Zaller 

16. Výsledok hospodárenia za rok 2021 

17. Majetkové priznanie riaditeľky MŠ 

18. Predaj vyradeného hnuteľného majetku 

19. Diskusia 

20. Návrh na uznesenie 

21. 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.  

 

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. Majetkové priznanie riaditeľky MŠ 

18. Predaj vyradeného hnuteľného majetku 

Potom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v počte bodov 21.  

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. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 21 

určuje 

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

Maruška 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  29. decembra 2021 boli 

prijaté uznesenia od 74/2021 do 75/2021. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 

4.   Miroslav Krošlák – ponuka na kúpu obecného pozemku C-KN 354/6 

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pána Miroslava Krošláka o kúpu pozemku  C-

KN 354/6 o výmere 250 m2 ako ostatná plocha na LV 269 vo vlastníctve obce Veľké Pole 

v k.ú. Veľké Pole v cene 10 eur/m2 t.j. celková kúpna cena je 2 500 € podľa § 9a ods. 8 písm. 

e), z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Po prejednaní poslanci OZ prijali uznesenie. 



 

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie  

žiadosť a ponuku pána Miroslava Krošláka bytom Nitrianska Streda 184, 956 116 Nitrianska 

Streda na odkúpenie pozemku C-KN 354/6 o výmere 250 m2 ako ostatná plocha na LV 269 

vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú. Veľké Pole v cene 10 eur/m2 a  

schvaľuje odpredaj pozemku C-KN 354/6 o výmere 250 m2 ako ostatná plocha na LV 269 

vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú Veľké Pole žiadateľovi : Miroslav Krošlák, Nitrianska 

Streda 184, 956 16 Nitrianska Streda za cenu 10 eur/m2 t.j. celková kúpna cena je 2 500 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,  kde nadobúdateľ ide stavať rodinný dom. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

5.   Eva Düreschová – žiadosť o odkúpenie pozemkov 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti o odkúpenie 

pozemkov pani Evy Düreschovej, Veľké Pole č. 10, 966 74 Veľké Pole. Ide o parcely :  C- 

KN 19/4 o výmere 38 m2 ako záhrada, C – KN 18/8 o výmere 17 m2 zastavaná plocha a 

nádvorie a C – KN 18/7 o výmere 19 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sú vo 

vlastníctve Obce Veľké Pole v podieli 1/1. Po diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť p. Evy  Düreschovej na odkúpenie obecných pozemkov a to parcele :  C- KN 241/6 o 

výmere 69 m2 ako záhrady, C- KN 19/4 o výmere 38 m2 ako záhrada, C – KN 18/8 o výmere 

17 m2 zastavaná plocha a nádvorie a C – KN 18/7 o výmere 19 m2 ako zastavaná plocha a 

nádvorie, ktoré sú vo vlastníctve Obce Veľké Pole v podieli 1/1.  

Schvaľuje zámer predaja v súlade s ustanovením § 9a 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. 573 v registri C, parcelu :  C- KN 241/6 

o výmere 69 m2 ako záhrady, C- KN 19/4 o výmere 38 m2 ako záhrada, C – KN 18/8 o výmere 

17 m2 zastavaná plocha a nádvorie a C – KN 18/7 o výmere 19 m2 ako zastavaná plocha a 

nádvorie pani Evy  Düreschovej, ktorá tieto pozemky užíva. 

Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať nadobúdateľ. 



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 zastupiteľstvom 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.  Pavel Debnár – žiadosť o odkúpenie pozemku 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti o odkúpenie pozemku 

pánovi Pavlovi Debnárovi, Veľké Pole č. 91, 966 74 Veľké Pole. Ide o parcelu :  C- KN 317 o 

výmere 348 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vo vlastníctve Obce Veľké Pole v 

podieli 1/1. Po diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť p. Pavla Debnára na odkúpenie obecného pozemku a to parcely :  C- KN 317 o výmere 

348 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vo vlastníctve Obce Veľké Pole v podieli 1/1.  

Schvaľuje zámer predaja v súlade s ustanovením § 9a 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 pozemok nachádzajúci sa v katastri obce Veľké Pole, kraj 

Banskobystrický, ktoré sú zapísané v liste vlastníctva č. 178 v registri C, parcelu :  C- KN 317 

o výmere 348 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, panovi Pavlovi  Debnárovi, ktorý tento 

pozemok užíva a má na ňom postavenú hospodársku budovu.. 

Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať nadobúdateľ. 

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 zastupiteľstvom 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.   Roman Ježo a manželka Ľubica Ježová – žiadosť o odkúpenie pozemkov 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti o odkúpenie pozemku 

pána Romana Ježa a manželky Ľubici Ježovej, Veľké Pole 283, 966 74 Veľké Pole. Ide o 

parcely :  C- KN 684/2 o výmere 2 623 m2 ako zastavaná, C – KN 684/4 o výmere 69 m2 ako 

zastavaná plocha a 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. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie  

žiadosť p. pána Romana Ježa a manželky Ľubici Ježovej na odkúpenie obecného pozemku a to 

parcele C- KN 684/2 o výmere 2 623 m2 ako zastavaná, C – KN 684/4 o výmere 69 m2 ako 

zastavaná plocha, ktoré sú vo vlastníctve Obce Veľké Pole v podieli 1/1.  

Schvaľuje zámer predaja v súlade s ustanovením § 9a 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. 269 v registri C, parcelu :  C- KN 684/2 

o výmere 2 623 m2 ako zastavaná, C – KN 684/4 o výmere 69 m2 ako zastavaná plocha pánovi 

Romanovi Ježovi a manž. Ľubici Ježovej, 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 zastupiteľstvom 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) 

 

 

8.   Miroslav Dodok – žiadosť o odkúpenie pozemku 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti o odkúpenie pozemku 

pánovi Miroslavovi Dodokovi, Veľké Pole č. 2, 966 74 Veľké Pole. Ide o parcelu :  C- KN 

6/3 o výmere 25 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vo vlastníctve Obce Veľké Pole 

v podieli 1/1. K žiadosti bol doložený geometrický plan. Po diskusii poslanci OZ prijali 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť p. Miroslava Dodoka na odkúpenie obecného pozemku a to parcely :  C- KN 6/3 o 

výmere 25 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vo vlastníctve Obce Veľké Pole v 

podieli 1/1.  

Schvaľuje zámer predaja v súlade s ustanovením § 9a 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 pozemok nachádzajúci sa v katastri obce Veľké Pole, kraj 

Banskobystrický, ktoré sú zapísané v liste vlastníctva č. 437 v registri C, parcelu :  C- KN 6/3 

o výmere 25 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, panovi Miroslavovi Dodokovi, ktorý tento 

pozemok užíva. 

Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať nadobúdateľ. 



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 zastupiteľstvom 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) 

 

9.   Správa HK o kontrole evidencie pracovného času a dochádzky Obecných lesov Veľké 

Pole 

Starosta obce dal priestor hlavnej kontrolórke, ktorá prečítala správu o výsledku kontrole 

evidencie pracovného času a dochádzky  Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. Skonštatovala, že 

evidencia je vedená prehľadne, vrátane dovolenie alebo iných prekážok v práci. Vytkla len 

absenciu nepodpísaných dovolenkových lístkov a to v niektorých prípadoch ako 

zamestnancom tak zamestnávateľom. Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo 

prijaté uznesenie. 

Záznam o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

Spravu  HK o kontrole evidencie pracovného času a dochádzky Obecných lesov Veľké Pole 

s.r.o. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

10.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Pole za rok 2021 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Božena Lazareková oboznámila poslancov OZ so správou o 

výsledku kontroly. Záznam o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 



11.    Správa o tvorbe a použití prevádzky, údržby a opráv za rok 2021 za 8 b.j. vo Veľkom 

Poli 

Starosta obce prečítal OZ správu o tvorbe a použití fondu prevádzky , údržby a opravách za rok 

2021 za 8 b.j. : 

Zostatok FO k 31.12.2020                               5 334,42 eur 

Tvorba FO v roku 2021                                                 0 eur 

Výdavky FO v roku 2021                                     480,00 eur 

V tom: 

Fakt.č. 7181 – servis sporákov                             240 eur 

Fakt.č. 7182 – servis bojlerov                              120 eur 

Zostatok FO spolu stav k 31.12.2021             4 854,42 eur 

 

Tvorba fondu opráv vo výške 1 741,32 eur za rok 2021 bude odvedená v januári 2022 

a usporiadaná v Záverečnom účte Obce Veľké Pole za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu o tvorbe a použití prevádzky, údržby a opráv za rok 2021 za 8 j.j. vo Veľkom Poli 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 

12.    Majetkové priznanie hlavnej kontrolórky 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o podaní majetkových priznaní 

hlavnej kontrolórky obce odovzdané protokolárne dňa 08.03.2022. Zároveň požiadal poslancov 

o kontrolu majetkového priznania. 

 

Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

majetkové priznanie a po skontrolovaní prijalo uznesenie  

všetkých poslancov 5 prítomní 5 

za správnosť podania majetkové priznania hlasovali 5 poslanci  

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

 

 

13.    Majetkové priznanie starostu obce 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o podaní majetkových priznaní 

starostu obce odovzdané protokolárne dňa 09.03.2022. Zároveň požiadal poslancov o kontrolu 

majetkového priznania. 

  



Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

majetkové priznanie a po skontrolovaní prijalo uznesenie  

všetkých poslancov 5 prítomní 5 

za správnosť podania majetkové priznania hlasovali 5 poslanci  

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

 

14.    Informácia  o verejnom obstarávaní na Novostavbu 12 b.j. vo Veľkom Poli 

Starosta obce informoval poslancov OZ , že bola zverejnená výzva na obstarávanie.  

Predmet zákazky – Novostavba nájomných bytov 12 B.J. Veľké Pole. Predmetom zákazky je 

zhotovenie diela, bytového domu s 12 bytovými jednotkami v znení zákona o dotáciách na 

rozvoj bývania a o sociálnom bývaní príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa zákona 

o Štátnom fonde rozvoja bývania v súbehu zo zákonom o dotáciách. Lehota na predkladanie 

ponúk je do 29.03.2022 do 14:20 hod. 

Zároveň upozorňuje poslancov že dňa 29.03.2022 o 15:00 hod. bude zastupiteľstvo na ktorom 

sa uskutoční otváranie ponúk. 

 

15.    Prehodnotenie nájomnej zmluvy Lom Zaller 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ ponuke prenájmu obecného lomu – Lom Zaller od 

firmy PROFIBETÓN SK s.r.o. zastúpená konateľom Romanom Vlčkom a Ing. Andrejom 

Kamenickým. Ďalej starosta konštatoval, že prenájom terajšieho nájomcu firma Drvex s.r.o. 

zastúpená pánom Milošom Oravcom je neefektívny nakoľko sú malé zákazky a príjem 

z prenájmu nedosahuje očakávané finančné prostriedky. Nový žiadateľ o prenájom firma 

PROFIBETÓN SK s.r.o. ponúka väčšie množstvo odpredaného materiálu čo by malo byť ročne 

100 000 ton a Lom Zaller by mal fungovať na dennej báze. Ponuka za predanú tonu je 0,60 

eur/t predaného materiálu čo je rovnaká ponuka akú mal schválenú terajší nájomca Drvex s.r.o. 

Poslanci OZ po prejednaní prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

ponuku od firmy PROFIBETÓN SK s.r.o.  

a schvaľuje 

ukončiť prenájom Lomu Zaller s firmou Drvex s.r.o. výpoveďou zmluvy s 3 mesačnou 

výpovednou lehotou a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu s firmou PROFIBETÓN SK s.r.o. 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje,  

aby cena za predanú tonu bola 0,60 eur/t. 

 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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



 

 

16.    Výsledok hospodárenia za rok 2021 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výsledku hospodárenia za rok 2021.  

Záverečný účet Obce Veľké Pole bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

výsledok hospodárenia obce za rok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

17.    Majetkové priznanie riaditeľky MŠ 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o podaní majetkových priznaní 

riaditeľky MŠ odovzdané protokolárne dňa 08.03.2022. Zároveň požiadal poslancov o kontrolu 

majetkového priznania. 

 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

majetkové priznanie a po skontrolovaní prijalo uznesenie  

všetkých poslancov 5 prítomní 5 

za správnosť podania majetkové priznania hlasovali 5 poslanci  

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

 

18.    Predaj vyradeného hnuteľného majetku 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na predaj vyradeného hnuteľného majetku obce. 

V3S je vyradená z majetku obce. Tento vyradený hnuteľný majetok bude ponúknutý do vykupu 

kovového šrotu. Poslanci OZ po prejednaní prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje 

predaj vyradeného hnuteľného majetku V3S do výkupu kovového šrotu.  

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 

 

 



19.     Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu a informoval poslancov OZ o oprave skladu pri ihrisku v areály MŠ. 

Ďalej informoval o príprave rekonštrukcie kultúrneho domu. Do diskusie sa nik neprihlásil 

a tak ju starosta aj ukončil. 

 

20.    Návrh na uznesenie 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 1/2022 –  15/2022 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

 

 

21.    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                ..............................      


