
Zápisnica č. 4/2017 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 8. septembra 2017 

 

 

 

Prítomní: 

 

 

Starosta obce:  František Demeter 

 

 

Poslanci OZ:                1. Ing. Milena Demeterová, zástupkyňa starostu 

2. Ing. Jaroslav Naď, poslanec 

3. Ing. Tibor Naď, poslanec 

   4. František Matejov, poslanec 

5. Rastislav Lazarek, poslanec 

 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. ŠFRB – otvorenie čerpacieho a splátkového účtu. 

5. Žiadosť o odpredaj pozemku. 

6. Úprava rozpočtu. 

7. Schválenie zájazdu na Vinobranie do Pezinka. 

8. Schválenie zájazdu na trhy do Poľska. 

9. Voľba hlavného kontrolóra. 

10. MŠ Veľké Pole – zoznam detí šk. rok 2017/2018. 

11. Žiadosť o úpravu cesty – Mgr. Božena Lazareková. 

12. Lesy Slovenskej republiky – prechod vlastníctva na Obec Veľké Pole. 

13. Diskusia. 

14. Návrh na uznesenie. 

15. 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 a konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo má celkom 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. Program doplnil o bod číslo      

13.  Audit za rok 2016. Poslanec obecného zastupiteľstva  Ing. Jaroslav Naď navrhol pridať do 

programu zasadnutia OZ aj bod číslo 14. Návrh na odvolanie členov dozornej radu Obecných 

lesov Veľké Pole s.r.o. a menovanie nových členov. Potom poslanci obecného zastupiteľstva 

jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 17. Za 

zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu 

Demeterovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli určený František Matejov 

a Rastislav Lazarek. 

 

Uznesenie č. 26/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 17 

určuje  

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Františka Matejova a Rastislava Lazareka 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že dňa 9. júna 2017 boli 

prijaté uznesenia od 19/2017 do 25/2017. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 

 



4. ŠFRB otvorenie čerpacieho a splátkového účtu 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že obci Veľké Pole bol 

otvorený čerpací a splátkový účet na výstavbu nájomných bytov 8 b.j. formou nadstavby na 

MŠ a zateplenie a výmena okien MŠ. Od 15.09.2017 sa končí platiť spoločnosti SimKor s.r.o. 

Banská Štiavnica. Mesačné splátky úveru, ktorý je vo výške 208 500,00 EUR je potrebné 

uhrádzať už na otvorený čerpací a splátkový účet ŠFRB. Na stavbe bola prevedená kontrola 

zamestnancami Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru výstavby a bytovej politiky.  

 

 

5. Žiadosť o odpredaj pozemku 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Ing. Bibiány Demeterovej, 

bytom Veľké Pole č. 263, v ktorej žiada o odkúpenie pozemku C-KN 473/3 o výmere 594 m2 

a časť parcely E-KN 11195 o výmere cca 720 m2. Výmera časti pozemku bude upravená 

geometrickým plánom. Zámerom kúpi predmetných pozemkov je výstavba nového 

rodinného domu. Po prečítaní tejto žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva dostali priestor 

na diskusiu k danej téme a predloženie pripomienok. Potom následne prijali uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 27/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť Ing. Bibiány Demeterovej, bytom Veľké Pole č. 263 o odkúpenie pozemku C-KN 

473/3, čo je záhrada o výmere 594 m2 a časť parcely E-KN 11195, vytvorenej geometrickým 

plánom č. 37056565 – 130/17, čo je TTP o výmere 720 m2  

berie na vedomie 

geometrický plán č. 37056565 – 130/17, vyhotovený Ing. Beátou Smolkovou, ktorým bola 

zameraná časť parcely E-KN 11195, čo je TTP o výmere 720 m2 novo vytvorený pozemok       

C-KN 473/4 

a schvaľuje  

zámer odpredať svoj majetok formou verejnej obchodnej súťaže (§ 281 až 288 Obchodného 

zákonníka) nachádzajúci sa v katastri obce Veľké Pole, kraj Banskobystrický, ktorý je zapísaný 

v liste vlastníctva č. 269 v registri C, parcelu C-KN parc. č. 473/3, čo je záhrada o výmere 594 

m2 a pozemok v registri E,  časť parcely E-KN parc. č. 11195, čo je TTP o výmere 720 m2, 

vytvorenej geometrickým plánom č. 37056565 – 130/17. 

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 odpredať svoj majetok formou 

verejnej obchodnej súťaže bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 

zastupiteľstvo na úradnej tabuli obce a na webovom sídle (internetovej stránke obce 

www.velkepole.sk), pričom zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  

 

http://www.velkepole.sk/


Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

6. Úprava rozpočtu 

Starosta obce prečítal poslancom OZ návrh úpravy rozpočtu, a to na strane príjmov 3 000 € 

na nákup požiarnej techniky pre DHZ, 3 500 € na refundáciu mzdy ÚPSVaR, 1 500 €  dotácia 

z VÚC na Kultúrne dni obce 2017 a príjmy 600 € zo štátneho rozpočtu na školské potreby MŠ 

a iné. Na strane výdavkov vznikli výdavky 3 000 € na nákup požiarnej techniky, 1 500 € na 

Kultúrny deň obce 2017, výdavky 3 500 € na refundáciu mzdy ÚPSVaR, 600 € na inzerciu 

hlavná kontrolórka a výdavky 600 € na školské potreby MŠ a iné. Po prečítaní návrhu zmeny 

rozpočtu dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu a následne prijali 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 28/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh úpravy rozpočtu 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu, ktorá bude tvoriť prílohu v zápisnici 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

7. Schválenie zájazdu na Vinobranie do Pezinka 

Starosta obce požiadal prítomným poslancom o prejednanie schválenia zájazdu na 

Vinobranie do Pezinka a to dňa 23. septembra 2017 a aj o prehodnotenie výšky poplatku za 

osobu. Po vzájomnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 29/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje  

zájazd na Vinobranie do Pezinka a poplatok vo výške 3 € za osobu 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    

 

 



8. Schválenie zájazdu na trhy do Poľska 

Starosta obce požiadal prítomným poslancom o prejednanie schválenia zájazdu na trhy do 

Poľska do Nového Targu a to dňa 21. októbra 2017 a aj o prehodnotenie výšky poplatku za 

osobu. Po vzájomnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

Uznesenie č. 30/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje  

zájazd na trhy do Poľska a poplatok vo výške 7 € za osobu 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    

 

  

 

9. Voľba hlavného kontrolóra 

Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva, že do voľby hlavného 

kontrolóra, ktorá sa mala konať 2. augusta 2017 o 18,00 hod. sa opäť nikto neprihlásil. 

Navrhuje zvýšiť úväzok hlavného kontrolóra z 0,10 na 0,15. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ 

prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 31/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

že do vyhláseného výberového konania na hlavného kontrolóra sa opäť nikto nezapojil 

schvaľuje 

vyhlásiť nové výberové konanie na hlavného kontrolóra obce z úväzkom 0,15 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 4 (proti: 1, zdržal sa: 0) 

 

 

 

10. MŠ Veľké Pole – zoznam detí šk. rok 2017/2018 

Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva, že pani Moniku 

Unterfrancovú počas rodičovskej dovolenky naďalej zastupuje pani Mária Cabáneková zo 

Žarnovice. Do nového školského roka 2017-2018 bolo zapísaných 16 detí. Je potrebné 

prerátať podielové dane na MŠ. Pripraviť poplatky za MŠ do ďalšieho zastupiteľstva.  

 

 



11. Žiadosť o úpravu cesty – Mgr. Božena Lazareková 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o úpravu cesty Mgr. 

Boženy Lazarekovej, bytom Veľké Pole č. 10. Ide o úpravu miestnej komunikácie, presnejšie 

o úpravu jarku, ktorý vedie cez túto prístupovú komunikáciu k rodinnému domu súp. číslo 

10. Pani Eva Dureschová má vážne zdravotné problémy a je často nutné k nej volať 

záchrannú službu, ktorý opakovane upozorňujú na zlý prejazd týmto jarkom na ktorom si 

poškodzujú auto. Taktiež taxi služba, ktorou sa musí pani Dureschová prepravovať na rôzne 

vyšetrenia má problém prejsť cez tento prejazd. Prejazd je problémový nielen osobným 

motorovým vozidlom ale i nákladným. Vozidlá na zber komunálneho odpadu už dlhodobo 

k rodinnému domu súp. č. 10 nechodia práve pre tento problémový jarok a nebudú chodiť  

kým sa cesta neopraví. Zberné nádoby na odpad musia nosiť až za tento jarok. Po diskusii 

poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 32/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Žiadosť o úpravu cesty Mgr. Boženy Lazarekovej, bytom Veľké Pole č. 10  

schvaľuje 

úpravu cestnej komunikácie, presnejšie prekrytie kanálu na odtok dažďovej vody pojazdnými 

roštami, ktorých nosnosť vyhovuje aj pre pojazd nákladných vozidiel  aj vozidlo pre zber KO                                

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

12. Lesy Slovenskej republiky – prechod vlastníctva na Obec Veľké Pole 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že na základe odborného 

stanoviska MP RV SR - sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva k uplatneniu zákona 

o majetku obcí v ktorom ministerstvo konštatuje, že vlastníctvo Obce Veľké Pole vyplývajúce 

z PKV č. 20 a 40 je k rozhodnému obdobiu v zmysle zákona o majetku obcí bolo jednoznačné 

v prospech obce. 

 

13. Audit za rok 2016 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva s vykonaním auditu pani Ing. 

Margitou Markovou a s jej výsledkom. Po vzájomnej diskusii poslanci obecného 

zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 33/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

vykonanie auditu pani Ing. Margitou Markovou a s jej výsledkom bez výhrad 



Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

14. Návrh na odvolanie členov dozornej rady Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. a menovanie 

nových členov 

Ing. Jaroslav Naď požiadal starostu obce o odvolanie členov dozornej rady Obecných lesov 

Veľké Pole s.r.o. a menovanie nových členov. Starosta obce odmietol dať návrh na odvolanie 

členov dozornej rady. Na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva príde Ing. Štefan Vozár 

konateľ Obecných lesov Veľké Pole s.r.o., ktorý poslancom objasní všetky nejasnosti. 

 

 

15. Diskusia 

Starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa zapojil František Matejov, ktorý informoval 

poslancov obecného zastupiteľstva, že je pokazená cesta pri pánovi Janákovi. Ing. Tibor Naď 

sa tiež zapojil do diskusie. Informoval prítomných, že nesvietia neónky na dolnom konci 

dediny.  

 

 

16. Návrh na uznesenie 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 26/2017 – 33/2017 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

 

17. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia OZ, starosta obce toto zasadnutie ukončil 

a poďakoval prítomných poslancom za účasť.  

Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria: pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte, 

úprava rozpočtu. 
 

 

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

           František Demeter 

                starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

František Matejov   .............................. 

 

 

Rastislav Lazarek        ..............................      


