Zápisnica č.4/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli
dňa 16. augusta 2019
o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

František Demeter
1.0Ing. Milena Demeterová
2.0Jozef Maruška
3.0Stanislav Unterfranc
4.0Tibor Unterfranc
5.0Gejza Uram

Hostia:
1. Mgr. Božena Lazareková – hlavný kontrolór
2. Ing. Štefan Vozár – konateľ Obecných lesov s.r.o.
3. Roman Ježo

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Schválenie Zaverečného účtu obce Veľké Pole za rok 2018.
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľké Pole k návrhu Záverečného účtu
obce Veľké Pole za rok 2018.
6. Správa HK o výsledku kontroly – obec Veľké Pole.
7. Správa HK o výsledku kontroly – Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole.
8. Informácia o hospodárení Obecné lesy s.r.o. – Ing. Štefan Vozár.
9. Zámena pozemkov - Roman Ježo a manželka Ľubica Ježová.
10. Zámena pozemkov – Lenka Zúbeková.
11. Úprava rozpočtu.
12. Návrh VZN : O určení výšky príspevku na čiastočnú úradu nákladov v školách a školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 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 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.
Starosta obce navrhol doplniť body programu :
10 . Zámena pozemkov – Lenka Zúbeková
11. Úprava rozpočtu
12. Návrh VZN : O určení výšky príspevku na čiastočnú úradu nákladov v školách a školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole.
Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu
Demeterovú a za overovateľov zápisnice prijatých uznesení boli určení Gejza Uram
a Stanislav Unterfranc.
Uznesenie č. 30/2019
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 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 21. júna 2019 boli
prijaté uznesenia od 25/2019 do 29/2019. 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 Zaverečného účtu obce Veľké Pole za rok 2018
Starosta obce prečítal poslancom OZ správu o Záverečnom účte Obce Veľké Pole za rok
2018. Prílohou zápisnice bude Zverečný účet obce Veľké Pole za rok 2018.
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Schvaľuje
použitie prebytku rozpočtu hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 24 006, 89
EUR.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0)

5.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľké Pole k návrhu Záverečného účtu
obce Veľké Pole za rok 2018
Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce Mgr. Božene Lazarekovej, ktorá poslancom
OZ prečítala svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce Veľké Pole za rok 2018.
Stanovisko hlavného kontrolóra bude tvoriť súčasť zápisnice.
Starosta dal priestor na diskusiu po ktorej poslanci prijali uznesenie.
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0)

6. Správa HK o výsledku kontroly – obec Veľké Pole
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Božena Lazareková oboznámila poslancov OZ so správou o
výsledku kontroly. Záznam o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice.
Uznesenie č.33/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra.

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

7. Správa HK o výsledku kontroly – Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Božena Lazarenková prečítala poslancov OZ, správu o
výsledku kontroly - Obecné lesy s.r.o. Veľké Pole
Záznam o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0)

8. Informácia o hospodárení Obecné lesy s.r.o. – Ing. Štefan Vozár
Ing. Štefan Vozár informoval poslancov OZ o hospodárení Obecných lesov s.r.o.
Vyťaženie za pol roka 4 200 m³. V predchádzajúcich týždňoch padla vetrová kalamita a výška
sa odhaduje na 800 až 900 m³. Stále sa spracúva podkôrna kalamita.
Finančné platby do obce za nájom sú splnené v plnej výške.
Na lesnom hospodárskom celku Horná Ves prebieha obnova plánu starostlivosti o les. Podľa
predbežných výsledkov na tomto celku v nasledujúcom desaťročí bude nižší podiel ťažby. Bude
potrebné prehodnotiť výšku ceny dreva dodávaného pre dôchodcov nakoľko je dosť výrazný
rozdiel medzi cenou za toto drevo a vlákninou z ktorej sa toto drevo vyrába.
Lesnícka drevárska inšpekcia začala s kontrolami aj v našej oblasti.
Vyhotovenie geometrických plánov na Lesy Brod by malo byť do konca septembra ukončené.
Znalecký posudok na škody spôsobené podkôrnym hmyzom by mala byť vypracovaná do
konca septembra.

9. Zámena pozemkov - Roman Ježo a manželka Ľubica Ježová
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť o zámenu pozemkov doručenú na obecný úrad.
Ide o zámenu pozemkov a to C-KN parcelu 207/8 o výmere 246 m2 , ktorá je vo vlastníctve
obce Veľké Pole za C-KN parcelu 207/4 o výmere 246 m2 vo vlastníctve manželov Ježovcov.

C- KN parcela 207/4 bude ako prístupová komunikácia ku pozemku C-KN 220, ktorú má
v užívaní p. Roman Maruška a ako prísptupová komunikácia k rodinnému domu p. Eduarda
Pizúra. Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
zámenu pozemkov a to C-KN parcelu 207/8 o výmere 246 m2 , ktorá je vo vlastníctve obce
Veľké Pole za C-KN parcelu 207/4 o výmere 246 m2 vo vlastníctve Roman Ježo a manželka
Ľubica Ježová.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0)

10. Zámena pozemkov – Lenka Zúbeková
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť o zámenu pozemkov doručenú na obecný úrad.
Ide o zámenu pozemkov a to C-KN parcelu 164 o výmere 985 m2 , ktorá je vo vlastníctve obce
Veľké Pole za E-KN parcelu 10859/2 o výmere 300 m2 a E-KN parcelu 10894/1 o výmere 903
m 2 vo vlastníctve Lenka Zúbeková.
C-KN parcela 164, ktorá je vo vlastníctve obce dlhodobo užíva p. Zúbeková a má ju aj oplotenú
a je súčasťou k rodinnému domu č. 50
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
zámenu pozemkov a to C-KN parcelu 164 o výmere 985 m2 , ktorá je vo vlastníctve obce Veľké
Pole za E-KN parcelu 10859/2 o výmere 300 m2 a E-KN parcelu 10894/1 o výmere 903 m 2 vo
vlastníctve Lenka Zúbeková.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0)

11. Úprava rozpočtu
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na úpravu rozpočtu
týkajúcich sa finančných prostriedkov zo štátnej správy a z predaja pozemku. Časť príjmová sa
navyšuje o čiastku 11 513 eur, časť výdavkov tvorí sumu 7 429 eur.
Návrh na Rozpočtové opatrenie r. 2019 bude tvoriť súčasť zápisnice.

Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
úpravu rozpočtu v časti príjmovej o čiastku 11 513 eur a v časti výdavkov 7 429 eur.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0)

12. Návrh VZN : O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole
Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín v sume
určenej Ministerstvom školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky.
Veľké Pole je zaradené do pásma 2.
Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov
s účinnosťou od 01.09.2019 sú súčasťou zápisnice ako aj návrh VZN.
Na základe zmeny finančných pásiem na nákup potravín, starosta obce predložil poslancom
obecného zastupiteľstva návrh o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole nasledovne
a) za desiatu dieťaťa v MŠ
0,36 eura
b) za obed dieťaťa v MŠ
0,85 eura
c) za olovrant dieťaťa v MŠ
0,24 eura
d) za obed pre zamestnanca školy 1,45 eura
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
predložený návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole.

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

13. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu a pozval poslancov OZ na Obecnú vatru pri príležitosti SNP
30.08.2019 o 19 hodine a Stretnutie chatárov a občanov Veľkého Pola, ktoré sa uskutoční
14.9.2019 o 14 hodine. Ďalej oboznámil poslancov OZ s prevádzkovými pravidlami ihriska.
Ihrisko bude pod kamerovým dohľadom a otvorené len do 22:00 hod. Ďalej informoval
o podpísaní zmluvy o nenávratný finančný príspevok na kúpu šmykom riadeného nakladača.

Starosta informoval aj o pripravovaných zájazdoch a to vinobranie do Modry 28.9.2019
a zájazd do Poľska na trhy v októbri.
Do diskusie sa prihlásil aj pán Roman Ježo, ktorý poukázal na dlhodobú vypálenú žiarovku
verejného osvetlenia pri jeho dome a požiadal starostu o výmenu.

14. Návrh na uznesenie.
Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 30/2019 – 38/2019 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:

Gejza Uram

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

Stanislav Unterfranc

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

