
 Zápisnica č.3/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 12. marca 2021 

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 :                                      Ing. Štefan Vozár 

                                                    Mgr. Božena Lazareková 

                                                                                          

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Jana Čengerová – Žiadosť o odkúpenie pozemkov 
5. Veronika Jagdvirthová – Žiadosť o zníženie nájomného v súvislosti s COVID-19 
6. Poľovnícka spoločsnoť Kľakovská dolina – Žiadosť o splnomocnenie k pozemkom pre výkon 

práva poľovníctva 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Pole za rok 2020 
8. Správa HK o kontrole návrhov VZN obce Veľké Pole učinných k 01.01.2021 
9. Správa HK o kontrole procesu Verejného obstarávania – Lesná technika – vyvážací príves 

brzdený s 2 pármi držiakov klaníc, teleskopickými podperami a nastaviteľnou opornou 
nohou s nakladacím ramenom. 

10. Správa o tvorbe a použití prevádzky, údržby a opráv za rok 2020 za 8 b.j. vo Veľkom Poli 
11. Zámena pozemkov 
12. Informácia o územnom konaní 12 b.j. vo Veľkom Poli 
13. Výsledok hospodárenia za rok 2020 
14. Správa o hospodárení Obecných lesov Veľké Pole za rok 2020 
15. Schválenie kúpy pozemku 
16. Majetkové priznanie za rok 2020 starosta obce  
17. Odmena pre starostu za nedeľné testovania 
18. Diskusia 
19. Návrh na uznesenie 
20. 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 : 

15. Schválenie kúpy pozemku 

16. Majetkové priznanie za rok 2020 starosta obce  
Poslanci OZ navrhli  a doplnili bod programu :  
17. Odmena pre starostu za nedeľné testovania 
Potom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v počte bodov 20.  

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. 5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 20 

určuje 

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

Maruška a Tibor 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  28. januára 2021 boli 

prijaté uznesenia od 3/2021 do 4/2021. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
 



 
 
4.   Jana Čengerová – Žiadosť o odkúpenie pozemkov 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti o odkúpenie pozemku 

pani Jany Čengerovej a to LV 178 : C-KN 243/1 o výmere 23 m2 ako TTP pod garážou a 122 m2 

okolo garáže. Poslanci po prejednaní prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje 

odpredaj pozemku a to LV 178 : C-KN 243/1 o výmere 23 m2 ako TTP pod garážou a 122 m2 

okolo garáže vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú. Veľké Pole podľa znaleckého posudku pre 

p. Jany Čengerovej, 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.  

Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať nadobúdateľka. 

Zdôvodnenei osobitého zdreteľa :  

Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu sú pre Obec nepoužiťeľné. Na predmetnom pozemku 

sa nachádza garáž a pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľky. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

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

 

5.   Veronika Jagdvirthová – Žiadosť o zníženie nájomného v súvislosti s COVID-19 
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti od pani Veroniky Jagdrvirthovej o zníženie 
nájomného v súvislosti s COVID-19. Prenajatý pristor v budove súpisné číslo 92 z dôvodu 
pandemickej situácii a obmedzeniam nevyutíva od 11.12.2020. 
Poslanci po prejednaní prijali uznesenie. 
 

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť p. Veroniky Jagdvirthovej o zníženie nájomného v súvislosti s COVID-19 a nevyužívania 

priestorov v budove súpisné číslo 92 z dôvodu pandemickej situácie a obmedzeniam. 

Schvaľuje 
odpustiť nájom za mesiac január, február, marec 2021. 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

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

 



6.  Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina – Žiadosť o splnomocnenie k pozemkom pre 
výkon práva poľovníctva 
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti o splnomocnenie k pozemkom pre výkon 

práva poľovníctva od poľovníckej spoločnosti Kľakovská dolina a zároveň navrhol, aby bol 

spôlnomocnený zasupovaním na konaní. Poslanci po prejednaní prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  a schvaľuje  

splnomocnenie starostu obce Františka Demetera pri zastupovaní na konaní vyhlásenia 

obecných pozemkov nachádzajúcich sa v poľovnom revíri Kľakovská dolina a splnomocnenie 

na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov tvoriacich poľovný revír Kľakovská dolina. 

 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

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

 
7.   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Pole za rok 2020 
Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancom OZ Správu o kontólnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Veľké Pole za rok 2020. Správa o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť 

zápisnice. 

 

Uznesenie č. 9/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

Spravu o kontrólnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Pole za rok 2020. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

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

 
8.   Správa HK o kontrole návrhov VZN obce Veľké Pole učinných k 01.01.2021 
Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancom OZ Správu o kontrole návrhov VZN obce Veľké 
Pole kde skonštatovala, že všetky návrhy VZN sú spracované správne v súlade so Zákonom. 
Správa o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 
 
Uznesenie č. 10/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

Správu  HK o kontrole návrhov VZN obce Veľké Pole účinných k 01.01.2021. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 



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

 
9.   Správa HK o kontrole procesu Verejného obstarávania – Lesná technika – vyvážací príves 
brzdený s 2 pármi držiakov klaníc, teleskopickými podperami a nastaviteľnou opornou 
nohou s nakladacím ramenom. 
Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancom OZ správu o kontrole procesu Verejného 
obstarávania – Lesná technika – vyvážací príves brzdený s 2 pármi držiakov klaníc, 
teleskopickými podperami a nastaviteľnou oporou. Kontrolou neboli zistené žiadne 
nedostatky. Správa o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 
 
Uznesenie č. 11/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

Spravu  HK o kontrole procesu Verejného obstarávania – Lesná technika – vyvážací príves 
brzdený s 2 pármi držiakov klaníc, teleskopickými podperami a nastaviteľnou opornou 
nohou s nakladacím ramenom. 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

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

 
10.    Správa o tvorbe a použití prevádzky, údržby a opráv za rok 2020 za 8 b.j. vo Veľkom 
Poli 
Starosta obce prečítal OZ správu o tvorbe a použití fondu prevádzky , údržby a opravách za rok 

2020 za 8 b.j. : 

Zostatok FO k 31.12.2019                               3 754,45 eur 

Poplatok za založenie účtu v PRIMA banke       30,00 eur 

Tvorba FO v roku 2020                                    1 741,32 eur 

Výdavky FO v roku 2020                                    191,35 eur 

V tom: 

Fakt.č. 7177 – oprava sporáku byt č. 8 -           134,55 eur 

Pokl. Č. 9376  – nákup konvertoru                       56,80 eur 

Fakt.č. 7244 – výmena tlačidlového tabla –     120 eur 

Zostatok FO spolu stav k 31.12.2020             5 334,42 eur 

 

Tvorba fondu opráv vo výške 1 741,32 eur za rok 2020 bude usporiadaná v Záverečnom účte 

Obce Veľké Pole za rok 2020. Správa o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č. 12/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Správu o tvorbe a použití prevádzky, údržby a opráv za rok 2020 za 8 b.j. vo Veľkom Poli. 

 



 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
11.    Zámena pozemkov 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ a zároveň ich požiadal o zámenu pozemku C-KN 485/8 
o výmere 1 279 m2 ako zastavaná plocha, ktorá je vo vlastníctve František Demeter 
a manželka Milena Demeterová za parcele C-KN 473/9 o výmere 729 m2 ako TTP a  C-KN 
473/11 o výmere 550 m2 ako TTP vo vlastníctve obce Veľké Pole. 
Ako dôvod zámeny je že na predmetnej parcele C-KN 485/8 je vybudovaná cesta 
k multifunkčnému ihrisku pre deti. Poslanci po prejednaní prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 13/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje 

zámenu pozemku C-KN 485/8 o výmere 1 279 m2 ako zastavaná plocha, ktorá je vo vlastníctve 
František Demeter a manželka Milena Demeterová za parcele C-KN 473/9 o výmere 729 m2 
ako TTP a  C-KN 473/11 o výmere 550 m2 ako TTP vo vlastníctve obce Veľké Pole. 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
12.    Informácia o územnom konaní 12 b.j. vo Veľkom Poli 
Starosta obce informoval poslancov OZ o NOVOSTAVBE NÁJOMNÝCH BYTOV – 12 BJ, VEĽKÉ 
POLE o začatia územného konania a ústneho pojednávania, ktorý bol stanovený na 22.03.2021 
o 9:30 v zasadačke OcÚ vo Veľkom Poli. 
 
13.    Výsledok hospodárenia za rok 2020 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výsledku hospodárenia za rok 2020 

a konštatoval, že obec hospodárila s prebytkom v čiastke 33 323,07 eur tieto prostriedky budú 

presunuté na rezervný fond po odsúhlasení účtovnej závierky audítorom obce. 

 

Uznesenie č. 14/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

výsledok hospodárenia obce za rok 2020. 

 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 



14.    Správa o hospodárení Obecných lesov Veľké Pole za rok 2020 
Ing. Štefan Vozár informoval poslancov OZ o hospodárení Obecných lesov s.r.o. 

V roku Obecné lesy Veľké Pole na troch lesných hospodárskych celkoch Hrušov, Brod a Horná 

Ves vyťažili 6 021 m3 drevnej hmoty vrátane samovýroby.  

Členenie tejto ťažby bolo nasledovné :  

 obnovná – úmyselná ťažba s výchovnými ťažbami 4 253 m3 

 náhodná vykonaná ťažba /kalamita/ 1 768 m3 

 výchovná úmyselná ťažba bola vykonaná na 23,40 ha. 

V pestovnej činnosti boli prevedené tieto výkony :   

 prerezávky – 8,34 ha 

 zalesňovanie – 2,15 ha 

 sejba – 1,10 ha 

 uhadzovanie haluziny vlastnými prostriedkami – 0,55 ha 

V roku 2020 Obecné lesy Veľké Pole zakúpili vývoznú súpravu v hodnote 25 740 eur s DPH. 

Záväzky a pohľadávky Obecných lesov boli v lehote splatnosti splnené. 

 

Uznesenie č. 15/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

výsledok hospodárenia Obecné lesy Veľké Pole za rok 2020 

 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

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

 
 
15.    Schválenie kúpy pozemku 
Starosta obce navrhol poslancom OZ  odkúpenie pozemkov a to parcela C-KN 331/4 
o výmere 137 m2 ako TTP a parcela C-KN 331/5 o výmere 254 m2 ako TTP a parcela C-KN 
485/7 o výmere 100 m2 ako TTP, ktorých vlastníkom je pán Ján Supuka, Veľké Pole 95 pre 
Obec Veľké Pole nakoľko predmetné pozemky sú potrebné ako prístupové pozemky 
k multifunkčnému ihrisku. Navrhnutá cena za 1m2 predávajúcim je 4 eura. Poslanci po 
prejednaní prijali uznesenie. 
 

Uznesenie č. 16/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje 

návrh odkúpenia pozemkov a to parcela C-KN 331/4 o výmere 137 m2 ako TTP a parcela C-KN 

331/5 o výmere 254 m2 ako TTP a parcela C-KN 485/7 o výmere 100 m2 ako TTP, ktorých 

vlastníkom je pán Ján Supuka, Veľké Pole 95 pre Obec Veľké Pole za cenu 4 eura za 1m2. 

 
 



Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
 
16.    Majetkové priznanie za rok 2020 starosta obce    
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o podaní majetkových priznaní 
starostu obce odovzdané protokolárne dňa 12.03.2021. Zároveň požiadal poslancov o 
kontrolu majetkového priznania. 
  

Uznesenie č. 17/2021 

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) 

 

17.    Odmena pre starostu za nedeľné testovania 
Poslanci OZ  navrhli odmenu pre starostu obce za nedeľné testovania v počte 10 nediel. 
Poslanci po krátkej diskusii prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 18/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje  

odmenu pre starostu obce vo výške 100% platu. 

 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

18.    Diskusia 
Starosta otvoril diskusiu a informoval poslancov OZ o roztrhnutom kábli v zemi pri súp.č. 3 p. 
Jokalovej a nefunkčnosti osvetlenia. Kúpi sa materiál a zrealizuje sa oprava. 
Do diskusie sa nik neprihlásil a tak ju starosta aj ukončil. 
 
 

19.     Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 5/2021 –  18/2021 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

 

 



20.    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                ..............................      


