
Zápisnica č.5/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 11. septembra 2020 

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 :                                     Ing. Štefan Vozár – konateľ Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 

                                                    

                                                    

Program  zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Vyhodnotenie verejno obchodnej súťaži na prenájom pozemkov 

5. Vyhodnotenie ponúk na likvidáciu nebezpečného odpadu rod. domu súp. č. 93 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Pole k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania 

7. Smernica o používaní služovného motorového vozidla Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. 

8. Správa o kontrole hlavnej kontrolórky – vymáhanie pohľadávok Obecné lesy Veľké Pole  

s.r.o. 

9. Informácia o prenájme nebytových prestorov obce – obchod 

10. Informácia o výstavbe nájomných bytov 

11. Úprava rozpočtu za rok 2020 

12. Správa nezávislého auditora 

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, 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. Mgr. Božena Lazareková hlavná kontrolórka obce sa včas ospravedlnila 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. Potom poslanci obecného 

zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte 

bodov 15. Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu 

Demeterovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Gejza Uram a Jozef 

Maruška. 

 

Uznesenie č. 36/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 15 

určuje 

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

Uram a Jozef Maruška. 

 

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  7. júla 2020 boli prijaté 

uznesenia od 31/2020 do 35/2020. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
4.     Vyhodnotenie verejno obchodnej súťaže na pranájom pozemkov 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že do verejno-obchodnej súťaže sa nikto neprihlásil 
a teda bola ukončená ako neúspešná. Do uplynutia lehoty určenej na predkladanie súťažných 
návrhov, t.j. do 12:00 hodiny dňa 10.09.2020 nebol predložený /doručený/ vyhlasovateľovi 



v zalepenej obálke, označenej heslom „Verejná obchodná súťaž – prenájom pozemkov 
NEOTVÁRAŤ“ ani jeden súťažný návrh. 
Nakoľko končí nájomná zmluva prenájmu poľnohospodárskej pôdy k 31.12.2020  je potrebné 

vypísať novú súťaž na  prenájom pozemkov vo vlastníctve obce na obdobie od 1.1.2021 do 

31.12.2025 o výmere  500563 m². 

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č. 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  a schvaľuje 

vypísanie novej súťaže na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce na obdobie od 1.1.2021 do 

31.12.2025 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
5.     Vyhodnotenie ponúk na likvidáciu nebezpečného odpadu rod.domu súp. č. 93 

Starosta obce predložil poslancom OZ tri  mailové cenové ponuky na likvidáciu nebezpečného 

odpadu z rod. domu súp. č. 93. Strecha bola pomeraná dronom na 410 m2. 

Prvá cenová ponuka bola od Strechy BB s.r.o. –  za cenu 4 100  eur bez DPH (10eur /1m2) 

s DPH 4 920 eur. 

Druhá cenová ponuka bola od Vladimír Chamula – likvidácia azbestu –  za cenu 4 100  eur bez 

DPH (10eur /1m2) s DPH 4 920 eur. 

Tretia cenová ponuka bola od INŠTALTECH s.r.o. –za cenu 5 950 eur bez DPH (14 eur/1m2) 

s DPH 7 140 eur. 

Po prejednaní poslanci OZ rozhodli a prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 38/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  

berie na vedomie  

mailové cenové ponuky na likvidáciu nebezpečného odpadu z rod. domu súp. č. 93 a 

schvaľuje    

cenovú ponuku a schvaľuje likvidáciu nebezpečného odpadu firmou Strechy BB s.ro. za 4 100 

eur bez DPH (10eur/1m2) s DPH 4 920 eur. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 



6.     Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Pole k  dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania 

Starosta obce  prečítal poslancom obecného zastupiteľstva správu hlavnej kontrolórky obce 
o výsledku kontroly  obec Veľké Pole k dodržaniu podmienok na prijatie nenávratných zdrojov 
financovania. Na základe predložených údajov skonštatovala, že obec Veľké Pole spĺňa 
podmienky uvedené v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. a v roku 2020 môže zdroje 
financovania vo výške 67 000 eur prijať. Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržiavaniu 
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania bude tvoriť súčasť zápisnice. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 39/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu HK o výsledku kontroly  obec Veľké Pole k dodržaniu podmienok na prijatie 
nenávratných zdrojov financovania 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

7.     Smernica o používaní služovného motorového vozidla Obecných lesov Veľké Pole 

s.r.o. 

Starosta obce prečítal poslancom OZ smernicu o používaní služoného motorového vozidla 

Obecných lesov s.r.o. Veľké Pole. Kde sa hovorí o podmienkach a povinnostiach používania 

služobných motorových vozidiel.  

Poslanci OZ po prejednaní prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 40/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje 

smernicu o používaní služobného motorového vozidla Obecných lesov s.r.o. Veľké Pole. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

8.     Správa o kontrole hlavnej kontrolórky – vymáhanie pohľadávok Obecné lesy Veľké Pole  

s.r.o. 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva správu hlavnej kontrolórky obce 
o výsledku opätovnej kontroly  vymáhania pohľadávok Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole. 



Správa informuje o aktuálnom stave predmetných pohľadávok. Celková výška pohľadávok voči 
spoločnosti : Obecné lesy Veľké Pole s.r.o.  k 01.03.2020 bola vo výške 25 970,27 eur. 
K 07.09.2020 je výška už evidovaných pohľadávok 22 262,56 eur. 
Skonštatovala, že vo všetkých veciach boli podané platobné rozkazy a pri jednej pohľadávke 
bol podaný návrh na exekúciu. Advokátska kancelária podnikla právne kroky. 
Ing. Vozár bude informovať o vymáhaní pohľadávok na najbližšom obecnom zastupiteľstve 

v decembri 2020. Sprava o kontrole hlavnej kontrolórky bude tvoriť súčasť zápisnice. 

Starosta po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č.41/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu o kontrole hlavnej kontrolórky  - vymáhanie pohľadávok  Obecné lesy Veľké Pole s.r.o.   
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

9.     Informácia o prenájme nebytových priestorov obce – obchod 

Starosta informoval poslancov OZ, že od  skončenia najmu s pani Jahodníkovou k 30.06.2020 
zatiaľ nikto neprejavil záujem o prenájom nebytových priestorov formou priameho prenájmu.  
Obec opäť vyhlasí v miestnom rozhlase oznam o prenajme a uverejní inzerát aj na internetovej 
stránke obce www.velkepole.sk 
 

10.     Informácia o výstavbe nájomných bytov 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že bude vypracovaná architektonická študia ku 

koncepcii navrhovaného bytového domu – Novostavba nájomných bytov v obci Veľké Pole. 

Zhotoviteľ bude S.A.B.A. spol. s.r.o. architektonicko-projektová kancelária. 

 

11.     Úprava rozpočtu za rok 2020 

Starosta obce poslancov OZ predložil návrh o úprave rozpočtu. Jedná sa o úpravu rozpočtu 
v príjmovej časti  aj výdavkovej časti. Tieto výdavky neboli zahrnuté v rozpočte na rok 2020.  
Úprava rozpočtu za rok 2020 bude súčasťou zápisnice. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 42/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  a schvaľuje  

úpravu rozpočtu za rok 2020. 

   

 



Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

12.     Správa nezávislého auditora 

Starosta obce prečítal poslancom OZ, správu nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej 
závierky. Nezávislý audítor na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek 
zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších 
predpisov konštatuje, že obec Veľké Pole konala v súlade s požiadavkami zákona 
o rozpočtových pravidlách. 
Starosta obce prečítal aj  Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky od nezávislého 
audítora. 
Konsolidovaná účtovná závierka Obce Veľké Pole bola zostavená v súlade so zákonom č. 
431/2020 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva 
financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe 
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo 
verejnej správe v znení neskorších predpisov. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 43/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

správu nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej závierky a Správu z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

13.    Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu do ktorej sa prihlásil poslanec Stanislav Unterfranc, ktorý sa pýtal na 

informačné tabule, ktoré by informovali o najdôležitejších objektoch nachádzajúcich sa v obci 

Veľké Pole. Starosta odpovedal, že informačné tabule budú zhotovené v mesiaci október. 

Následne budú osadené po obci Veľké Pole. 

Do diskusie sa nik iný neprihlásil a tak ju starosta  ukončil. 

 

14.     Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č.36/2020 –  43/2020 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

 

 



 

15.    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                  .............................. 

 

 

Gejza Uram                               ..............................      


