
 Zápisnica č.9/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 23. novembra 2021 

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. Schválenie dofinancovania z vlastných zdrojov z dôvodu zníženia úveru zo ŠFRB vo výške 

450 eur na vodovodnú prípojku – verejný vodovod 
5. Schválenie založenia stavby – sklad súpisné číslo 93 v prospech ŠFRB nachádzajúci sa na 

pozemku C-KN parcela 319 na LV 178 
6. Diskusia 
7. Návrh na uznesenie 
8. 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.  
 

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. 
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. 48/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 8 

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  23. septembra 2021 

boli prijaté uznesenia od 37/2021 –  do 47/2021. Všetky uznesenia boli starostom obce 

podpísané. Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. 

Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
4. Schválenie dofinancovania z vlastných zdrojov z dôvodu zníženia úveru zo ŠFRB vo výške 

450 eur na vodovodnú prípojku – verejný vodovod 
Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe dofinancovania z vlastných zdrojov 

z dôvodu zníženia úveru zo ŠFRB vo výške 450 eur na vodovodnú prípojku – verejný vodovod. 

Poslanci OZ po prejednaní prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 49/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje 

dofinancovanie z vlastných zdrojov obce vo výške 450 eur na vodovodnú prípojku – verejný 

vodovod, nakoľko sa znížila výška úveru ŠFRB. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
5. Schválenie založenia stavby – sklad súpisné číslo 93 v prospech ŠFRB nachádzajúci sa na 

pozemku C-KN parcela 319 na LV 178 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že stavba – sklad so súpisným číslom 93 na parcele C-

KN 319 nebol schválený obecným zastupiteľstvom v prospech záložného práva pre ŠFRB.   

 

Uznesenie č. 50/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje, 



že drobná stavba - sklad so supisným číslom 93 nachadzajúca sa na parcele C-KN 319 bude 

založná v prospech ŠFRB pre zabezpečenie úveru na stavbu 12 b.j. Veľké Pole. 

 

Úver sa bude zabezpečovať postupným zakladaním rozostavanej stavby počas výstavby.  

 

Súhlasí so ŠFRB, ktorý požaduje aby krytie úveru v každom okamihu úverového vzťahu 

predstavovalo minimálne 1,3 násobok vyčerpanej časti úveru. Podmienkou je predkladanie 

aktuálnych znaleckých posudkov s ohodnotením stavby počas výstavby podľa miery 

rozostavanosti v jednotlivých etapách. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

6. Diskusia 
Starosta otvoril diskusiu. 
Do diskusie sa nik neprihlásil a tak ju starosta aj ukončil. 
 

7.  Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 48/2021 –  50/2021 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

8.  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                                         ..............................      


