
Zápisnica č. 9/2022 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 16. novembra 2022 
o 14,30 hod. v zasadačke obecného úradu  

 
Prítomní: 
  
Starosta obce:  František Demeter 

 
Novozvolení poslanci OZ: 1.0Ing. Milena Demeterová 
    2.0Jozef Maruška 
    3.0Stanislav Unterfranc 
    4.0Tibor Unterfranc 
    5.0Gejza Uram 
   
 
Hostia:     

1.0Ing. Bibiána Demeterová 
      predseda miestnej volebnej komisie 

 
    2. Mgr. Božena Lazareková 
 
 

 
Program: 
 
1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie o výsledku voľby starostu do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie starostu 

 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
3. Poverenie a zastupovanie starostu 

a) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutie obecného zastupiteľstva 

b) Zastupovanie starostu obce 
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
5. Určenie platu starostu. 
6. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli a členov 

komisií 
7. Diskusia. 
8. Záver. 



1. Úvodné náležitosti 
a) Otvorenie zasadnutia 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal František Demeter, doterajší 
a novozvolený 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, 
ktorý na úvod privítal novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva na 
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva a konštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo má celkom 5 poslancov z ktorých sú podľa prezenčnej listiny prítomný 
všetci 5 novozvolený poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a preto ustanovujúce 
zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Starosta obce privítal na 
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva Ing. Bibiánu Demeterovú, predsedu 
miestnej volebnej komisie a Mgr. Boženu Lazarekovú kontrolórku obce Veľké Pole. 
 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
František Demeter starosta obce určil za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva Ing. Milenu Demeterovú a za overovateľov zápisnice 
a prijatých uznesení boli určení Gejza Uram a Jozef Maruška. 
 

Uznesenie č. 54/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
A. určuje  

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Gejzu Urama a Jozefa Marušku 
 

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

 
 

c) Oznámenie o výsledku voľby starostu do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva 
Ing. Bibiána Demeterová, predseda miestnej volebnej komisie oznámila prítomným 
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Veľké Pole, konaných dňa 29. októbra 
2022. V obci bol jeden volebný obvod, kde sa volilo päť poslancov a starosta obce. Z 
celkového počtu oprávnených voličov 355 sa volieb zúčastnilo 182 voličov, t.j. účasť 
bola 51,26 %. Za starostu obce bol zvolený pán František Demeter s počtom 179 
hlasov. 
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti: 
Ing. Milena Demeterová s počtom 169 hlasov. 
Stanislav Unterfranc s počtom 122 hlasov. 
Tibor Unterfranc s počtom 113 hlasov. 
Jozef Maruška s počtom 107 hlasov. 

             Gejza Uram s počtom 83 hlasov.  
Predseda miestnej volebnej komisie, Ing. Bibiána Demeterová odovzdala osvedčenia o 
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva. 



 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Novozvolený starosta obce pán František Demeter zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce v zmysle zákona 369/1990 Zb. a § 13 citovaného zákona. Sľub 
novozvoleného starostu obce je napísaný na osobitnom  liste, ktorí tvorí prílohu 
v zápisnici.     
 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Ing. Milena Demeterová, Stanislav Unterfranc, Tibor Unterfranc, Jozef, Maruška 
a Gejza Uram zložili zákonom predpísaný sľub poslancov novozvoleného obecného 
zastupiteľstva. Sľub každého novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva je 
napísaný na osobitnom  liste, ktorí tvorí prílohu v zápisnici.   
   

f) Vystúpenie starostu 
Novozvolený starosta obce prečítal prítomným novozvoleným poslancom obecného 
zastupiteľstva príhovor, ktorý sa týkal volebného programu. V programe sa zameral na 
zveľadenie obecného majetku, skvalitnenie života občanov v obci, čerpanie finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a pod. 

 

Po prečítaní príhovoru a diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 55/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce pán František Demeter zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: 
Ing. Milena Demeterová 
Jozef Maruška 
Stanislav Unterfranc 
Tibor Unterfranc 
Gejza Uram 

 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh programu ustanovujúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. A doplnil bod č. 6. Zásady odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli a členov komisií. 
 
Uznesenie č. 56/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 



A.   schvaľuje 
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 8 

 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
3. Poverenie a zastupovanie starostu 

a) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Novozvolený starosta obce predniesol, že navrhuje aby poslancom, ktorý bude opravnený 
zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva bola Ing. Milena Demeterová. 
Následne poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenia. 
 
Uznesenie č. 57/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
A. berie na vedomie 

návrh starostu obce, že Ing. Milena Demeterová bude oprávnená zvolávať a viesť 
zasadnutie obecného zastupiteľstva 

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

b) Zastupovanie starostu obce 
Starosta obce oznámil prítomným poslancom, že Ing. Milena Demerová bude poverená 
zastupovaním starostu obce Veľké Pole 
 

Uznesenie č. 58/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
A. berie na vedomie 

Informáciu starostu obce, že povereným zastupovať starostu obce bude poslanec Ing. 
Milena Demeterová. 

 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
 
4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
Novozvolený starosta obce v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle § 15 
citovaného zákona navrhol zriadiť tri komisie a to: financií a investícií, pre soc. veci, 
zdravotníctvo a opatrovateľskú službu a ochrany verejného  poriadku a životného prostredia. 
Starosta obce navrhol za predsedu komisie financií a investícií Ing. Milenu Demeterovú, za 
predsedu sociálnej a zdravotnej komisie Stanislava Unterfranca a za predsedu komisie ochrany 
verejného poriadku Jozefa Marušku. Starosta obce prečítal náplň práce jednotlivých komisií 



a aby všetci poslanci spolupracovali v komisiách. Následne poslanci obecného zastupiteľstva 
prijali uznesenia. 
 
Uznesenie č. 59/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
A. zriaďuje 

komisie, a to: komisiu financií a investícií 
   komisiu pre soc. veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu 
   komisiu ochrany verejného poriadku a životného prostredia 

B. volí 
za predsedu komisie financií a investícií Ing. Milenu Demeterovú 
členov komisie: a)0poslancov Jozefa Marušku, Stanislava Unterfranca 
    
 
za predsedu sociálnej a zdravotnej komisie Stanislava Unterfranca 
členov komisie: a)0poslancov Tibora Unterfranca, Gejzu Urama 
    

 
za predsedu komisie ochrany verejného poriadku Jozefa Marušku 
členov komisie: a)0poslancov Ing. Milenu Demeterovú, Gejzu Urama 
    

 
C. určuje  

náplň práce komisie financií a investícií: 

 komisia vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom 

 zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej 
bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním 

 vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo 
miestnych poplatkov 

 zaujíma stanoviská pred rozhodnutím a prijatím úveru alebo pôžičky 

 zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku zvereného 
do správy obce 

 kontroluje dodržiavanie VZN v obci 

 navrhuje spôsoby získania finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci 

 zúčastňuje sa na inventarizácií, vypracováva návrhy na vyraďovanie alebo odpredaj 
obecného majetku 
 

náplň práce komisie pre soc. veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu: 

 zaoberá sa a rieši sociálnu a zdravotnícku problematiku občanov obce 

 navrhuje a predkladá stanoviská v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníckej 
starostlivosti a opatrovateľskej služby na území obce 

 vyjadruje sa k žiadostiam o opatrovateľskú službu 

 vykonáva návštevy v domácnostiach pre zistenie skutočného stavu v oblasti svojej 
pôsobnosti 

 plní aj ostatné úlohy uložené komisií uzneseniami OZ 
 

náplň práce komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia: 



 dať dôraz na verejný poriadok, monitorovať čierne skládky 

 zapájať občanov do organizovania triedenia odpadu a organizovať zber nebezpečného 
odpadu, zaviesť zber tetrapakových obalov 

 rieši sťažnosti občanov, vzájomné susedské vzťahy, neplnenie si daňovej povinnosti 
a inej povinnosti voči obci 

 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
 
5. Určenie platu starostu 

Starosta obce informoval prítomných, že priemerná mzda v NH za rok 2021 je 1211 €. Táto 
suma sa navyšuje koeficientom 1,65 násobku (počet obyvateľov do 500) čo spolu činní 
čiastku 1998,15 €. Poslanci navrhli navýšenie platu o 20 %. Plat starostu bude 2397,78 € 
po zaokrúhlení 2398,00 €. Následne po diskusií bolo prijaté uznesenie obecného 
zastupiteľstva. 

 
Uznesenie č. 60/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
A. schvaľuje  

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Františka 
Demetera a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 
2021 a násobku 1,65 a s účinnosťou od 01.12.2022 vo výške 2398,00 € (dve 
tisíctristodevädesiatosem eur a nula centov).  

 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
6. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli a členov 

komisií. 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva vo Veľkom Poli a členov komisií. Poslanci OZ po prejednaní prijali 
uznesenie. Návrh bude tvoriť súčasť zápisnice.  
 

Uznesenie č. 61/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

A. berie na vedomie 
             návrh starostu obce  

B. schvaľuje  
              Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli a členov   
              komisií. 
 



 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 
 
7. Diskusia 
Starosta obce otvoril diskusiu kde oznámil poslancom OZ termín ďalšieho obecného 
zastupiteľstva, ktorý bude 30.11.2022 o 15:00 hod. Do diskusie sa nik iný neprihlásil  a 
následne ju ukončil. 
 
8. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
starosta obce toto zasadnutie ukončil a poďakoval prítomných poslancom za účasť.  
 
Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria: pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte, sľub 
novozvoleného starostu obce,  sľub každého novozvoleného poslanca obecného 
zastupiteľstva a Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 
a členov komisií. 
 
 

 
 
   
 
                    ........................................   

           František Demeter 
                starosta obce  
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Gejza Uram    .............................. 
 
 
 
Jozef Maruška                     ..............................      
 


