
 Zápisnica č.8/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 23. septembra 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  

 

Ospravedlnený:                        Ing. Štefan Vozár 
 

Hostia :                                      Mgr. Božena Lazareková 

                                                     

                                                                                          

Program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa hlavnej kontrolórky Obec Veľké Pole - dane 

5. Správa hlavnej kontrolórky Obec Veľké Pole - Lom Zaller 

6. Správa hlavnej kontrolórky Obecné lesy s.r.o. – splatnosť faktúr 

7. Povoda Miroslav a manželka Ingrid Povodova – schválenie predaja pozemku 

8. Radoslav Bartoš – RDB – žiadosť o povolenie výstavby optickej siete 

9. Informácia o rekonštrukcii miestnych komunikácií 

10. Úprava rozpočtu 

11. Schválenie zmeny výšky nájomného za rok 2021 za Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole 
12. Schvaľovanie VZN č. 1/2021 o určení spádovej MŠ 
13. Neuplatňovanie programového rozpočtu 
14. Ministerstvo dopravy a výstaby SR - Výzva na odstránenie nedostatkov v žiadosti 

o poskytnutie dotácie na obstaranie 12 nájomných bytov a prislúchajúcej technickej 
vybavenosti v obci Veľké Pole 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie 

17. 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. Ing. Štefan Vozár 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 doplnil program 
o bod číslo 10. Úprava rozpočtu a bod číslo o bod číslo 11. Schválenie zmeny výšky nájomného 
za rok 2021 za Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole a bod číslo 12. Schvaľovanie VZN č. 1/2021 
o určení spádovej MŠ a bod č. 13. Neuplatňovanie programového rozpočtu a bod 14.  
Ministerstvo dopravy a výstaby SR - Výzva na odstránenie nedostatkov v žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie 12 nájomných bytova a prislúchajúcej technickej 
vybavenosti v obci Veľké Pole. 
Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za 
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Gejza Uram a Stanislav Unterfranc. 
 

Uznesenie č. 37/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 17 

určuje 

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

Uram a Stanislav 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  30. júla 2021 boli 

prijaté uznesenia od 35/2021 –  do 36/2021. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
4. Správa hlavenj kontrolórky Obce Veľké Pole - dane 
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke pani Mgr. Božene Lazarekovej, ktorá prečítala 

správu o kontrole a skonštatovala, že neboli zistené žiadne nedostatky. Dane boli vyrúbene 

v správnej výške. Daň sa vyrubuje v zmysle Zákona 582/2004 v znení neskorších predpisov.  

Správa o kontrole bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 

 

 



Uznesenie č. 38/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky Obce Veľké Pole – dane. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

5. Správa hlavnej kontrolórky Obce Veľké Pole – Lom Zaller 
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Božena Lazarenková  prečítala poslancov OZ, správu o 
výsledku kontroly Obce Veľké pole. Kontrola bola zameraná na zistenie ziskov. Vo faktúrach 
neboli zistené nedostatky ani v ich evidencii. 
Správa o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č. 39/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky Obce Veľké Pole – Lom Zaller 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
6. Správa hlavnej kontrolórky Obecné lesy s.r.o. – splatnosť faktúr 
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Božena Lazarenková  prečítala poslancov OZ, správu o 
výsledku kontroly  - Obecné lesy s.r.o.  Kontrola bola zameraná na splatnosť faktúr v lehote 
splatnosti. Na základe zistených skutočností bolo prijaté uznesenie. 
Správa o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č. 40/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky Obecné lesy s.r.o. – splatnosť faktúr 

a schvaľuje 

aby všetky pohľadávky po lehote splatnosti boli vymáhané výzvou a do doby uhradenia 

záväzku budú obmedzené dodávateľské vzťahy s odberateľom. Za vymáhanie pohľadávok je 

zodpovedný konateľ Obecných lesov s.r.o. Veľké Pole – Ing. Štefan Vozár. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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



 
7. Povoda Miroslav a manželka Ingrid Povodová – schválenie predaja pozemku 
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pána Povodu Miroslava a manželky Ingrid 

Povodovej o kúpu pozemku v k.ú. Veľké Pole a to LV 437 : C-KN 292/8 o výmere 29 m2 ako 

zastavaná plocha a nádvorie v k.u. Veľké Pole, ktorého vlastníkom je Obec Veľké Pole 

odčlenená a označená ako C-KN 292/9 vo výmere 29 m2 podľa GP č. 10935479/127/21 

vyhotoveného geodetom p. Viliam Struhár, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa autorizačne 

overeného p. Ing. Martin Grman za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom 

vypracovaným Ing. Danou Tatarkovičovou za cenu 3,20 €/m2 za celkovú kúpnu cenu 93 € 

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

Po prejednaní poslanci OZ prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 41/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli berie na vedomie a schvaľuje odpredaj pozemku vo 

vlastníctve obce Veľké Pole a to LV 437 : C-KN 292/9 o výmere 29 m2 ako zastavaná plocha 

a nádvorie v k.u. Veľké Pole, podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing. Dana 

Tatarkovičová zo dňa 13.8.2021  za cenu 3,20 €/m2  za celkovú kúpnu cenu 93 € (slovom 

Deväťdesiattri eur) pre Miroslava Povodu a manželku Ingrid Povodovú bytom Veľké Pole 96, 

966 74 Veľké Pole 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 pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
8. Radoslav Bartoš – RDB – žiadosť o povolenie výstavby optickej siete 
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť o povolenie výstavby optickej siete od pána 

Radoslava Bartoša – RDB. Pán Bartoš chce v našej obci vybudovať optickú sieť, za účelom 

poskytnutia rýchlejšieho internetového pripojenia občanom, čím chce skvalitniť poskytovanie 

svojich služieb v obci. Poslanci po prejednaní prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 42/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie 

žiadosť o povolenie výstavby optickej siete pána Radoslava Bartoša – RDB a  

schvaľuje 

použiť siete pouličného osvetlenia  a rozhlasu na ťahanie a výstavbu optickej siete. 



 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
9. Informácia o rekonštrukcii miestnych komunikácií 
Starosta obce informoval poslancov OZ o príprave miestnych komunikácií na rekonštrukciu 
a položenie nového koberca asfaltu na vysúťažených úsekoch v obci Veľké Pole. Úseky 
pripravovali zamestnanci obecného úradu s UNC čím sa ušetrili nemalé finančné prostriedky.  
 
10. Úprava rozpočtu 
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh úpravy rozpočtu. Kde 

dochádza k zmene rozpočtu a to navýšenie časti príjmovej a vydavkovej o čiastku 24 339 eur. 

Jedná sa o financie poskytnuté štátom na dotácie, granty VÚC a ostatné poplatky. Pri 

kapitálových príjmov došlo k navýšeniu o čiastku 580 euro z predaja pozemku. V časti 

výdavkovej museli byť použíté finančné prostriedky ktoré boli účelovo viazané a to na sčítanie 

obyvateľov a z VÚC. Ďalej tam boli kapitálové výdavky na kúpu pozemku a na prípavu 

projektovej dokumentácie a ostatných štúdií potrebných pre výstavbu 12 b.j. 

Po vzájomnej diskusií poslanci prijali uznesenie obecného zastupiteľstva. 

Úprava rozpočtu bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 
Uznesenie č. 43/2021 
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) 

 
11. Schválenie zmeny výšky nájomného za rok 2021 za Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole 
Starosta obce poslancov OZ predložil návrh o zmene výšky nájomného za rok 2021 za 
Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole. Návrh navýšenia je v sume 20 000 eur. Celková sumu nájmu za 
rok 2021 je 87 000 eur. Dôvodom navýšenia nájmu je navýšenie tržieb Obecných lesov s.r.o., 
ktoré boli spôsobné z dôvodu kalamitnej ťažby smrekového a bukového dreva. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 44/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

návrh na zmenu výšky nájomného za rok 2021 za Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole 

a schvaľuje  



navýšenie v sume 20 000 eur. Celková sumu nájmu za rok 2021 je 87 000 eur. Dôvodom 
navýšenia nájmu je navýšenie tržieb Obecných lesov s.r.o., ktoré boli spôsobné z dôvodu 
kalamitnej ťažby smrekového a bukového dreva. 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
12. Schvaľovanie VZN č. 1/2021 o určení spádovej MŠ 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole. Obec Veľké Pole určuje za spádovú materskú 
školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole pre deti s trvalým pobytom v obci Veľké 
Pole a Píla, v ktorej plnia povinné pred primárne vzdelávanie : Materská škola Veľké Pole, 
Veľké Pole 105, 966 74 Veľké Pole. 
Po prejednaní prijali poslanci OZ uznesenie. 
Návrh VZN č.1/2021 bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 45/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie a schvaľuje 
návrh VZN č. 1/2021 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole 
zavádza 
s účinnosťou od 23.09.2021. 
 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali:0) 
 
13. Neuplatňovanie programového rozpočtu 
Starosta obce informoval poslancov OZ o neuplatňovaní programového rozpočtového 
obdobia pre nasledujúce roky. 
 
Uznesenie č. 46/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie a schvaľuje 
výnimku v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a neuplatňovaní programu obce v rozpočte obce. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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



14. Ministerstvo dopravy a výstaby SR - Výzva na odstránenie nedostatkov v žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie 12 nájomných bytova a prislúchajúcej technickej 
vybavenosti v obci Veľké Pole 

Starosta obce predložil poslancom OZ výzvu od Ministerstva dopravy a výstavby SR na 
odstránenie nedostatkov v žiadosti o poskytnutie dotácie na vystavbu 12 bytovej jednotky 
v obci Veľké Pole. 
 
Uznesenie č. 47/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  
berie na vedomie 
Výzvu na odstránenie nedostatkov v žiadosti o poskytnutie dotácie na 12 b.j.  
a schvaľuje 

a) Dofinancovanie neopravnenej výšky nákladov za PD (SO 03 Vodovod. prípojka, studňa 
vo výške 600 eur a SO 04 Príp.splaškovej kanalizácie, ČOV vo výške 600 eur s DPH ) 
spolu vo výške 1 200 eur s DPH 

b) Dofinancovanie neoprávnenej výšky nákladov na obstaranie TV -  kanalizácie vo výške 
1 530,60 eur s DPH 

c) Dofinancovanie TV „kanalizácie“ vo výške 1 560 eur s DPH. Dotácia bola znížená 
z pôvodných 2 820 eur na 1 260 eur, čo je rozdiel 1 560 eur. 

d) Dofinancovanie z vlastných zdrojov obce v celkovej výške 4 290,60 eur. 
 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali:0) 
 
15. Diskusia 
Starosta otvoril diskusiu. 
Do diskusie sa nik neprihlásil a tak ju starosta aj ukončil. 
 

16.  Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 37/2021 –  47/2021 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

17.  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                                      .............................. 

  

 

Stanislav Unterfranc                      ..............................      


