Zápisnica č. 6/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli
dňa 8. decembra 2017

Prítomní:

Starosta obce:

František Demeter

Poslanci OZ:

1. Ing. Milena Demeterová, zástupkyňa starostu
2. Jozef Maruška, poslanec
3. Ing. Jaroslav Naď, poslanec
4. Ing. Tibor Naď, poslanec
5. Rastislav Lazarek, poslanec

Hostia:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Štefan Vozár, konateľ Obecných lesov Veľké Pole s.r.o.
Ing. Miroslava Rečlová, kandidát na HK
Dušan Danko, kandidát na HK
Miroslav Jokala
Emília Jokalová

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Voľba hlavného kontrolóra.
5. Ing. Demeterová Bibiana – predaj pozemku.
6. Jokala Jozef a manželka – žiadosť o odkúpenie pozemku.
7. Ružičková Helena – žiadosť o odkúpenie časti pozemku.
8. Žigo Jozef - žiadosť o vyasfaltovanie vjazdu k rodinným domom.
9. Odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou do vlastníctva Obce Veľké Pole.
10. Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.
11. Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. – prehodnotenie nájmu za rok 2017.
12. Dotácia z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu KD.
13. Úprava rozpočtu.
14. Podanie projektu na Viacúčelové športové ihrisko vo Veľkom Poli.
15. Podanie projektu na šmykom riadený nakladač s príslušenstvom.
16. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2018.

17. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na rok 2018.
18. Schválenie VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie
verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a
nevýherné hracie stroje na území obce Veľké Pole na rok 2018.
19. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole na rok 2018.
20. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018 a návrhy rozpočtov na roky 2019 - 2020.
21. Menovanie komisie pre prijímanie majetkových priznaní.
22. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018.
23. Diskusia.
24. Návrh na uznesenie.
25. 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. Starosta obce privítal hostí Ing. Štefana Vozára, konateľa Obecných
lesov Veľké Pole s.r.o., pána Dušana Danka a Ing. Miroslavu Rečlovú, kandidátov na post
hlavného kontrolóra obce Veľké Pole a občanov obce Miroslava Jokalu a Emíliu Jokalovú.

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 18. Schválenie VZN MŠ - poplatky, o bod číslo 24. Žiadosť o finančnú dotáciu na
Centrum voľného času Andreja Kmeťa, Žarnovica na rok 2018, ďalej o bod číslo 25.
Schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami Obce Veľké Pole v roku 2018
a bod číslo 26. Splnomocnenie Františka Demetera starostu obce Veľké Pole na valnom
zhromaždení vlastníkov a uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve Obce
Veľké Pole nachádzajúce sa v Poľovnom revíry Dobrolín. Potom poslanci obecného
zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte
bodov 29. Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing.
Milenu Demeterovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli určený Jozef
Maruška a Rastislav Lazarek.

Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 29
určuje
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Jozefa Marušku 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 25. októbra 2017 boli
prijaté uznesenia od 34/2017 do 39/2017. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané.
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie, schválili i neschválili.
Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

4. Voľba hlavného kontrolóra
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o voľbe hlavného kontrolóra,
kde v termíne do 4. decembra 2017 do 12,00 hod. prišli obálky od 2 kandidátov na post HK,
a to obálka od pána Dušana Danka a Ing. Miroslavy Rečlovej.
Pán Dušan Danko bol oboznámený, že nenapísal na obálke „Neotvárať“. Je si toho
vedomý a následne aj prekontroloval obálku. Starosta obce prečítal poslancom OZ jeho
informácie. Pán Danko sa prezentoval, že jeho starý rodičia pochádzajú z obce Veľké Pole.
Pán Danko reagoval, že dáva návrh na súd – sťažnosť.
Potom starosta obce otvoril neporušenú obálku Ing. Miroslavy Rečlovej a prečítal jej
údaje. Starosta obce sa opýtal, ako si predstavuje pôsobenie v obci. Odpovedala, že bude jej
začiatok kariéry na poste hlavnej kontrolórky v obci Veľké Pole. Ing. Jaroslav Naď sa opýtal, či
má znalosti z kontroly a prax v účtovníctve. Ing. Milena Demeterová sa pýtala na zostatok na
účte ku koncu roku. Odpovedala, že je to účet 261 peniaze na ceste. Ing. Tibor Naď uviedol,
že nemá žiadnu prax.
Po prezentácií kandidátov na post hlavného kontrolóra obce a vzájomnej diskusií
poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenia.
Uznesenie č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
prihlášku pána Danka a jeho prezentáciu vedomostí a skúseností v danej oblasti

neschvaľuje
na post hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole pána Dušana Danka, bytom Doľany 368, 900
88 Doľany.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za zvolenie: 1
Zdržal sa hlasovania: 1
Proti zvoleniu: 3
Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
prihlášku Ing. Miroslavy Rečlovej a jej prezentáciu vedomostí a skúseností v danej oblasti
schvaľuje
na post hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole Ing. Miroslavu Rečlovú, bytom Prochot 202,
966 04 Prochot. Pracovná zmluva bude s ňou uzatvorená od 1. januára 2018 na 6 rokov.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za zvolenie: 3
Zdržali sa hlasovania: 2
Proti zvoleniu: 0

5. Ing. Demeterová Bibiana – predaj pozemku
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že do zámeru predaja
pozemku formou obchodnej verejnej súťaže č. 01/2017 previesť – predať predmetný
nehnuteľný majetok obce (pozemok C-KN parcela č. 473/3, čo je záhrada o výmere 594 m2 a
pozemok C-KN parcela č. 473/4, čo je TTP o výmere 720 m2), ktorý bol zverejnený na základe
uznesenia OZ vo Veľkom Poli č. 27/2017 zo dňa 8. septembra 2017 v súlade s ustanovením §
9a ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov sa
zapojila Ing. Bibiána Demeterová, bytom Veľké Pole č. 263, 966 74 Veľké Pole, ktorá dňa
09.10.2017 doručila na Obecný úrad Veľké Pole cenovú ponuku. Lehota na doručenie
cenových ponúk bola stanovená do 13.10.2017 do 10,00 hodiny. Cena za odkúpenie
pozemkov v cenovej ponuke doručenej od Ing. Bibiány Demeterovej je 2 140,00 €, ktorá sa
rovná výške ceny stanovenej podľa znaleckého posudku č. 17/2017 zo dňa 03.10.2017
vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, bytom Nová Baňa. Kúpna cena bude
zaplatená prevodom na účet po podpise kúpnej zmluvy. Po oboznámení so znaleckým
posudkom dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu a predloženie
pripomienok. Po diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.

Uznesenie č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
vyhodnotenie predloženej ponuky obchodnej verejnej súťaže zo dňa 09.10.2017
súhlasí
s odpredajom pozemkov
nachádzajúcich sa v obci Veľké Pole, okres Žarnovica, ktoré sú zapísané v LV č. 269 v registri
„C“ ako: C-KN parcela č. 473/3, čo je záhrada o výmere 594 m2 a C-KN parcela č. 473/4, čo
je TTP o výmere 720 m2 v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
V zmysle zverejnených podmienok súťaže bola stanovená lehota na predkladanie návrhov do
13.10.2017 do 10,00 hod. Vyhodnotenie predloženého návrhu sa uskutočnilo dňa
08.12.2017 o 17,00 hod.
Komisia vytvorená z poslancov OZ v rámci svojej činnosti skonštatovala, že v lehote na
predkladanie návrhov bol predložený 1 návrh uchádzača, a to návrh od: Ing. Bibiána
Demeterová.
Komisia pred otvorením návrhu overila jej neporušenosť. Po prezretí návrhu uchádzača
komisia posúdila, že návrh spĺňa podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej
obchodnej súťaže.
Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj a kúpnu zmluvu hore
uvedených nehnuteľností za kúpnu cenu 2 140,00 € (slovom dvetisícstoštyridsať euro) ktorá
bude uhradená na účet predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy najneskôr do 5 dní od
podpísania zmluvy.
Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať nadobúdateľ.
Zverejnenie zámeru predaja pozemku formou obchodnej verejnej súťaže č. 01/2017 bolo
zverejnené na základe uznesenia OZ vo Veľkom Poli č. 27/2016 zo dňa 8. septembra 2017
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov na webovom sídle (internetovej stránke obce – www.velkepole.sk ) a na úradnej
tabuli obce v lehote od 22.09.2017 do 13.10.2017 vrátane.
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
3

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

6. Jokala Jozef a manželka – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť pána Jozefa Jokalu
a manželky Aleny Jokalovej, bytom Veľké Pole č. 25, v ktorej žiada o odkúpenie dielov 5 a 6
z existujúcej E-KN parcely č. 9031/3, čo je ostatná plocha o výmere 37 m2. Ide

o novovytvorené pozemky zamerané geometrickým plánom č. 12606103-35/2017, ktorý bol
vyhotovený Jurajom Peniažkom. Po prečítaní tejto žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva
dostali priestor na diskusiu a potom prijali uznesenie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
Žiadosť o odkúpenie pozemku pána Jozefa Jokalu a manželky Aleny Jokalovej
berie na vedomie
geometrický plán č. 12606103-35/2017, vyhotovený Jurajom Peniažkom, ktorým boli
zamerané novovytvorené diely č. 5 a 6 z existujúcej E-KN parcely č. 9031/3, čo je ostatná
plocha o výmere 37 m2
a schvaľuje
zámer priameho predaja svojho majetku v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov previesť vlastníctvo nehnuteľného
majetku obce – predať novovytvorené pozemky nachádzajúce sa v katastri obce Veľké Pole,
kraj Banskobystrický, ktoré sú vytvorené z parcely E-KN 9031/3 a tá je zapísaná v liste
vlastníctva č. 437 v registri E, pričom novovytvorené diely č. 5 a 6 je ostatná plocha o výmere
37 m2, ktoré sú vytvorené geometrickým plánon č. 12606103-35/2017.
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 priameho predaja 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.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

7. Ružičková Helena – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť pani Heleny Ružičkovej,
bytom Veľké Pole č. 46, v ktorej žiada o odkúpenie časti pozemku E-KN parcely č. 9137
rozdelený geometrickým plánom č. 12606103-32/2017. Jedná sa o diel č. 2 o výmere 37 m2
z novovytvorenej C-KN parcely 181/2. Odkúpenie tohto dielu č. 2 a následne dielu č. 1, 3 a 4
budú tvoriť celok s parcelou C-KN 338 ktorej je vlastníčka. Po prečítaní tejto žiadosti poslanci
obecného zastupiteľstva dostali priestor na diskusiu a potom prijali uznesenie obecného
zastupiteľstva.

Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť pani Heleny Ružičkovej, bytom Veľké Pole č. 46, na odkúpenie novovytvoreného
pozemku C-KN parcely č. 181/2, a to diel č. 2, čo je ostatná plocha o výmere 37 m2
berie na vedomie
geometrický plán č. 12606103-32/2017, vyhotovený Jurajom Peniažkom, ktorým bol
zameraný novovytvorený pozemok C-KN parcely č. 181/2 diel č. 2
a schvaľuje
zámer priameho predaja svojho majetku v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov previesť vlastníctvo nehnuteľného
majetku obce – predať pozemok nachádzajúci sa v katastri obce Veľké Pole, kraj
Banskobystrický, ktorý je zapísaný v liste vlastníctva č. 437 v registri E, časť pozemku E-KN
parcely č. 9137 z ktorej bola geometrickým plánom č. 12606103-32/2017 novovytvorený
pozemok C-KN parcely č. 181/2 diel č. 2, čo je ostatná plocha o výmere 37 m2.
Na predmetný diel č. 2 C-KN parcely 181/2 bude zriadené vecné bremeno v prospech obce
Veľké Pole na zabezpečenie prechodu cez tento pozemok.
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 priameho predaja 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.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

8. Žigo Jozef – žiadosť o vyasfaltovanie vjazdu k rodinným domom
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o vyasfaltovanie vjazdu na
nehnuteľnosť z miestnej komunikácie adresovanú od RNDr. Jozefa Žiga, bytom Slobody 55,
966 81 Žarnovica. Po diskusií bolo prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
Žiadosť o vyasfaltovanie vjazdu na nehnuteľnosť z miestnej komunikácie
schvaľuje
vyasfaltovanie vjazdu z miestnej komunikácie ku chatovému domu súp. č. 196 a k rodinnému
domu súp. č. 2

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

9. Odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou do vlastníctva Obce Veľké Pole
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o odkúpení pozemkov pod
miestnou komunikáciou v osade Miest za 1 euro od pána Ing. Juraja Lackoviča do vlastníctva
Obce Veľké Pole. Predložil poslancom originál kúpnej zmluvy. Po diskusií prebehlo hlasovanie
a bolo prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Ing. Jurajom Lackovičom a kupujúcim Obcou Veľké Pole
na parcely registra C a to parcela č. 733/6, o výmere 1197 m2, evidovaná ako zastavané
plochy a nádvoria, parcela č. 734/22, o výmere 523 m2, evidovaná ako zastavané plochy a
nádvoria, parcela č. 734/23, o výmere 365 m2, evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria,
parcela č. 734/24, o výmere 415 m2, evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria
schvaľuje
kúpnu zmluvu v sume 1 euro medzi predávajúcim Ing. Jurajom Lackovičom a kupujúcim
Obcou Veľké Pole na parcely registra C a to parcela č. 733/6, o výmere 1197 m2, evidovaná
ako zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 734/22, o výmere 523 m2, evidovaná ako
zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 734/23, o výmere 365 m2, evidovaná ako zastavané
plochy a nádvoria, parcela č. 734/24, o výmere 415 m2, evidovaná ako zastavané plochy
a nádvoria, čo sú pozemky pod miestnou komunikáciou v osade Miert.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

10. Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy, ktorou Obecne lesy Veľké Pole s.r.o. žiadajú Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Pole
o predĺženie nájomnej zmluvy č.2-2009 na lesné pozemky vo vlastníctve Obce Veľké Pole
medzi Obcou Veľké Pole a Obecnými lesmi Veľké Pole s.r.o. na obdobie od 01.01.2018 do
31.12.2027 t.j. na obdobie 10 rokov. Ing. Štefan Vozár informoval, že súčasná nájomná
zmluva končí 31.12.2017. Po diskusií bolo prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
Žiadosť o predĺženie nájomne zmluvy
schvaľuje
predĺžiť nájomnú zmluvu Obecným lesom Veľké Pole s.r.o. na lesné pozemky vo vlastníctve
Obce Veľké Pole na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2027 t.j. na obdobie 10 rokov.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

11. Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. – prehodnotenie nájmu za rok 2017
Ing. Štefan Vozár, konateľ Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. informoval poslancov o zníženej
ťažbe a tým následne aj o nižších tržbách v roku 2017 a z toho dôvodu požiadal obecné
zastupiteľstvo o úpravu nájomného za rok 2017 z 77 000 € na 67 000 €. Po vzájomnej diskusií
prebehlo hlasovanie a bolo prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
Úpravu nájmu za rok 2017
schvaľuje
zníženie nájmu Obecným lesom Veľké Pole s.r.o. za rok 2017 z 77 000 € na 67 000 €
a zároveň schvaľuje nájom na rok 2018 vo výške 67 000 €.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 1)

12. Dotácia z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu KD
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že Obci Veľké Pole bola
z Ministerstva financií SR poskytnutá dotácia na rekonštrukciu KD vo výške 9 700 € + 10 % vo
výške dotácie je spolufinancovanie obce. Rekonštrukciou sa vymenia okná a dvere, zníži sa
strop, umiestni sa potrubie na krbové kúrenie a dajú sa nové stropné kazety so
zabudovaným osvetlením. Bola vyhlásená zákazka s nízkou hodnotou, do ktorej sa zapojili 3
firmy. Ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku predložila firma ALUOKNO s.r.o., Lehôtka pod
Brehmi 87, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorá zrealizuje rekonštrukciu KD v čiastke 9 973,42 €.
Po diskusií bolo prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 50/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
cenovú ponuku spoločnosti ALUOKNO s.r.o.
schvaľuje
rekonštrukciu KD
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

13. Úprava rozpočtu
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh úpravy rozpočtu. Po
vzájomnej diskusií poslanci prijali uznesenie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 51/2017
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)

14. Podanie projektu na Viacúčelové športové ihrisko vo Veľkom Poli
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že bol podaní projekt na
Viacúčelové športové ihrisko vo Veľkom Poli. Po vzájomnej diskusií poslanci obecného
zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
podanie projektu na Viacúčelové športové ihrisko vo Veľkom Poli
schvaľuje
podanie projektu na Viacúčelové športové ihrisko vo Veľkom Poli
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

15. Podanie projektu na šmykom riadený nakladač s príslušenstvom.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že bol podaní projekt na
šmykom riadený nakladač tzv. UNC s príslušenstvom. Po diskusií prebehlo hlasovanie a bolo
prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
podanie projektu na šmykom riadený nakladač tzv. UNC s príslušenstvom
schvaľuje
podanie projektu na šmykom riadený nakladač tzv. UNC s príslušenstvom
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

16. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2018
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľností
na kalendárny rok 2018. Po prečítaní VZN a vzájomnej diskusií poslanci obecného
zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenia č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018
schvaľuje
VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018
zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2018. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

17. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školského zariadenia na území obce Veľké Pole na rok 2018
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 6/2017 o určení
výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom
na území obce Veľké Pole. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie.

Uznesenia č. 55/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole
schvaľuje
VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole
zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2018. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

18. Schválenie VZN MŠ - poplatky
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 7/2017 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských jedálňach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole. Po prečítaní VZN a vzájomnej diskusii poslanci
OZ prijali uznesenie.
Uznesenia č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh VZN č. 7/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole
schvaľuje
VZN č. 7/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole
zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2018. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

19. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na rok 2018
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok 2018. Po prečítaní VZN a
vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenia č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na
kalendárny rok 2018
schvaľuje
VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na
kalendárny rok 2018
zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2018. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

20. Schválenie VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie
verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a nevýherné
hracie stroje na území obce Veľké Pole na rok 2018
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN č. 5/2017 o podmienkach
určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za
ubytovanie, dane za predajné automaty a nevýherné hracie stroje na území obce Veľké Pole
na rok 2018. Po prečítaní VZN a vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali
uznesenie.
Uznesenia č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh VZN č. 5/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie
verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a nevýherné hracie
stroje na území obce Veľké Pole na rok 2018
schvaľuje
VZN č. 5/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie
verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a nevýherné hracie
stroje na území obce Veľké Pole na rok 2018

zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2018. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

21. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018 a návrhy rozpočtov na roky 2019 - 2020
Starosta obce oboznámil poslancom OZ s návrhom rozpočtu na rok 2018 a aj na roky 2019 –
2020. Po prejednaní a vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh rozpočtu na rok 2018
schvaľuje
rozpočet Obce Veľké Pole na rok 2018 bez programového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu
zápisnice
berie na vedomie
rozpočet Obce Veľké Pole na roky 2019 – 2020 bez programového rozpočtu, ktorý je
prílohou zápisnice
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

22. Menovanie komisie pre prijímanie majetkových priznaní
Starosta obce informoval prítomných, že Ing. Jaroslav Naď chcel predložiť v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám majetkové priznania. Keďže nebola menovaná komisia
pre prijímanie majetkových priznaní, starosta obce navrhuje menovať všetkých poslancov
ako komisiu pre prijímanie majetkových priznaní, kde následne im budú odovzdané
majetkové priznania. Po diskusií bolo prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
všetkých poslancov ako komisiu pre prijímanie majetkových priznaní, a to Ing. Milenu
Demeterovú, Jozefa Marušku, Ing. Jaroslava Naďa, Ing. Tibora Naďa a Rastislava Lazareka

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

23. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018
Starosta obce požiadal poslancom OZ o schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Poli na rok 2018. Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení má
obecné zastupiteľstvo zasadať najmenej raz za tri mesiace. Starosta obce požiadal poslancov
OZ o konkrétne termíny zasadnutí. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenia.
Uznesenie č. 61/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli na rok 2018, a to raz za tri mesiace
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie č. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli na rok 2018 takto:
a) 9. marca 2018 o 17,00 hod.
b) 15. júna 2018 o 18,00 hod.
c) 14. septembra 2018 o 18,00 hod.
d) 14. decembra 2018 o 17,00 hod.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

24. Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času Andreja Kmeťa, Žarnovica na rok
2018
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum
voľného času na rok 2018. Centrum voľného času Andreja Kmeťa, Žarnovica ako súčasť
Základnej školy Andreja Kmeťa ul. A. Sládkoviča 24, Žarnovica žiada o poskytnutie finančnej

dotácie na mzdy a prevádzku na 1 žiaka do 15 rokov, a to Vanesu Debnárovú s trvalým
pobytom v obci Veľké Pole na rok 2018. Potom nasledovala diskusia. Poslancami OZ bolo
navrhnuté poskytnúť Centru voľného času Andreja Kmeťa, Žarnovica dotáciu v rovnakej
výške ako bola poskytnutá dotácia Obci Župkov, zriaďovateľovi ZŠ a MŠ Župkov, čo bolo
16,50 € na žiaka a rok. Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 63/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2018 na jedného žiaka
schvaľuje
poskytnúť Centru voľného času Andreja Kmeťa, Žarnovica dotáciu vo výške 16,50 € na
jedného žiaka, a to Vanesu Debnárovú s trvalým pobytom v obci Veľké Pole na rok 2018.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

25. Schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami Obce Veľké Pole v roku
2018
Starosta obce požiadal poslancom OZ o schválenie časového nesúladu medzi príjmami a
výdavkami Obce Veľké Pole v roku 2018. V I. štvrťroku 2018 môže dôjsť k časovému nesúladu
medzi príjmami a výdavkami obecného úradu. Na preklenutie tohto časového nesúladu
z dôvodu zabezpečenia chodu obecného úradu je potrebné použiť finančné prostriedky
z minulých rokov. Tieto budú do konca roka 2018 vrátené späť na účet rezervného fondu. Po
vzájomnej diskusií bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 64/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov v I. štvrťroku 2018 do výšky
10 000 eur, ktoré budú použité na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami bežného rozpočtu.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

26. Splnomocnenie Františka Demetera starostu obce Veľké Pole na valnom zhromaždení
vlastníkov a uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve Obce Veľké Pole
nachádzajúce sa v Poľovnom revíry Dobrolín
Starosta obce požiadal poslancom OZ o schválenie jeho splnomocnenia na valnom
zhromaždení vlastníkov a uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve Obce
Veľké Pole nachádzajúce sa v Poľovnom revíry Dobrolín. Po vzájomnej diskusií poslanci
obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
splnomocniť Františka Demetera starostu Obce Veľké Pole na valnom zhromaždení
vlastníkov a uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve Obce Veľké Pole
nachádzajúce sa v Poľovnom revíry Dobrolín.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

27. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu v ktorej informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že
oprava elektriky na verejnom osvetlení sa riešila cez pána Miroslava Lazareka. Bol podaný
projekt na opravu požiarnej zbrojnice a do konca roka 2017 má prísť vyrozumenie. Do
diskusie sa zapojil Ing. Tibor Naď a pýtal sa na činnosť lomu. Starosta obce informoval
poslancov obecného zastupiteľstva o činnosti lomu a o činnosti hospodárskej činnosti –
potravín informovala predavačka potravín pani Emília Jokalová, kde spolu so starostom
informovali prítomných o zmene dodávateľa tovaru do prevádzky Potravín. Zmena sa týkala
spoločnosti COOP Jednota s.d. Žarnovica, ktorá bola nahradená dodávateľom LABAŠ s.r.o.,
ako ekonomicky najvýhodnejším dodávateľom.

28. Návrh na uznesenie
Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 40/2017 – 65/2017 poslanci jednohlasne
schválili.

29. 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, VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018, VZN č.
6/2017 o určení výšky dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského
zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole, VZN č. 7/2017 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Veľké Pole, VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad na kalendárny rok 2018, VZN č. 5/2017 o podmienkach určovania a
vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane
za predajné automaty a nevýherné hracie stroje na území obce Veľké Pole na rok 2018,
rozpočet Obce Veľké Pole na rok 2018 a rozpočet Obce Veľké Pole na roky 2019 – 2020.

........................................
František Demeter
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Jozef Maruška

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

Rastislav Lazarek

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

