
Zápisnica č.5/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 31. októbra 2019 

o 16,00 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  

 

 

Program  zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Výrub smrekov. 

5. Mgr. Božena Lazareková – Žiadosť o opravu cestnej komunikácie. 

6. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Veľké Pole 

za rok 2018. 

7. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb. 

8. Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby -  Božena Tadianová. 

9. Správa nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej závierky. 

10. Správa nezávislého audítora – Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. 

11. Správa HK o výsledku kontroly – Obec Veľké Pole. 

12. Správa HK o výsledku kontroly – Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 

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.  
Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu 
Demeterovú a za overovateľov zápisnice prijatých uznesení boli určení Jozef Maruška a Tibor 
Unterfranc. 
 

Uznesenie č. 39/2019 

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: 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  16. augusta 2019 boli 

prijaté uznesenia od 29/2019 do 38/2019. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
4.     Výrub stromov 
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti na spílenie smrekov pred miestnej 
komunikácii oproti obecnej garáži nakoľko sú stromy veľmi vyrastené a zasahujú do el. 
a rozhlasovného vedenia a ohrozujú občanov obce prechádzajúcich po miestnej komunikácii.  
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje  

výrub stromov a zároveň navrhuje terén upraviť a následne vysadiť nízko rastúcimi drevinami. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
 

 



5.      Mgr. Božena Lazareková – Žiadosť o opravu cestnej komunikácie. 
Starosta obce prečítal žiadosť od pani  Mgr. Božene Lazarekovej, ktorá žiada poslancom OZ o 
opravu cestnej komunikácie, prístupovej cesty vedúcej k domu č. 10 a úpravu rigolu. 
Starosta dal priestor na diskusiu po ktorej poslanci prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť p. Mgr. Lazarekovej a  

schvaľuje  

preskúmať rozsah poškodenia prístupovej cesty a zároveň schvaľuje prerobenie rigolu. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
 
6.     Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Veľké Pole 
        za rok 2018. 
Starosta obce prečítal správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Veľké 
Pole za rok 2018, ktorú vypracovala referentka obecného úradu pani Pavlíková. 
Informatívna správa bude tvoriť súčasť zápisnice. 
 
Uznesenie č.42/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Informatívnu správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Veľké Pole za rok 

2018. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 

7.     Návrh VZN –  o poskytovaní sociálnych služieb. 
Starosta obce prečítal poslancom OZ návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia 
podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby. Výška úhrad za opatrovateľskú 
službu sa navrhuje zvýšiť z 0,17 eur na jednu hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby  od 
1.12.2019  
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

Návrh VZN bude tvoriť súčasť zápisnice. 

 
 



Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby a 

schvaľuje  

výšku  úhrady na  0,60 eur za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby od 01.12.2019 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 

8.     Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby -  Božena Tadianová. 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o doručení žiadosti  na obecný úrad od pani Boženy 

Tadianovej. Pani Tadianová žiada o opatrovateľskú službu z dôvodu zhoršujúceho 

zdravotného stavu seba aj manžela s ktorým žije v spoločnej domácnosti. V deň konania 

obecného zastupiteľstva doniesla p. Tadianová na obecný úrad  zrušenie žiadosti 

o poskytnutie opatrovateľskej služby.  

Starosta obce oznámil, že žiadosť je bezpredmetná nakoľko bola žiadateľom zrušená. 

Uznesenie č.44/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť a aj zrušenie o poskytnutie opatrovateľskej služby od pani Boženy Tadianovej. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 

9.    Správa nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej závierky 
Starosta obce prečítal poslancom OZ, správu nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej 
závierky. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

správu nezávislého audítora – Správu z auditu účtovnej závierky 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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



10.    Správa nezávislého audítora – Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

Starosta obce prečítal poslancom OZ správu nezávislého audítora – Správu z auditu 
konsolidovanej účtovnej závierky. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 
Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora – Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 
 

11.    Správa HK o výsledku kontroly – obec Veľké Pole. 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu HK o výsledku kontroly – 
obec Veľké Pole. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu HK o výsledku kontroly – obec Veľké Pole 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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

 

 

12.    Správa HK o výsledku kontroly – Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu HK o výsledku kontroly – 
Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 
Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu HK o výsledku kontroly – Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

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



13.    Diskusia 

Starosta obce informoval poslancov o súdnom konaní ohľadom domu p. Pekára. Obec súd 

vyhrala a dom bol za pomoci polície otvorený a prevzatý. Požiadal poslancov nech sa zamyslia 

čo zo získanou nehnuteľnosťou urobiť v roku 2020. Ďalej informoval poslancov o škodovej 

udalosti na aute Technických služieb pri zvoze komunálneho odpadu, ktorá sa stala pred 

domom p. Janáka. Kukavoz prešiel po kameni a poškodila sa pneumatika aj disk.  Na ceste boli 

prekážky – kamene. Obec poslala listy trom občanom, aby prekážky z ciest odstránili, aby sa 

takáto situácia nezopakovala. Pokiaľ to nebudú rešpektovať obec odstráni kamene za pomoci 

zamestnancov obecného úradu. 

Starosta otvoril diskusiu a pozval poslancov OZ na Silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 

31.12.2019 v kultúrnom dome. Ďalej oboznámil poslancov OZ, že v obci budú osadené 2 

dopravné zrkadlá, aby sa predišlo dopravným nehodám. 

Do diskusie sa neprihlásil nikto a teda starosta ju ukončil. 

 

14.     Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 39/2019 –  48/2019 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: 

 

 

Jozef Maruška  .............................. 

 

 

Tibor Unterfranc         ..............................      


