
 Zápisnica č. 1/2016 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 29. februára 2016 

 
 
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 
  

     Anna Prôčková, kontrolórka obce 
Hosť:     

     Helena Richterová 
  
  

Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Odpredaj pozemku – Boháč Pavel - schválenie zámeru. 
5. Zriadenie multifunkčného ihriska Veľké Pole. 
6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015. 
7. Plán plánu práce hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016. 
8. Správa hlavného kontrolóra za 4. štvrťrok 2015. 
9. Výsledok hospodárenia za rok 2015. 
10. Vysporiadanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte obce Veľké 

Pole. 
11. Diskusia. 
12. Návrh na uznesenie. 
13. 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 všetci 5 
poslanci, prítomná je aj kontrolórka obce a preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je 
uznášania schopné. Starosta obce na zasadnutí OZ privítal aj pani Helenu Richterovú. 
 
 
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. Poslanci obecného 
zastupiteľstva nemali k doplneniu bodov pripomienky a jednohlasne schválili program 
zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 13. Za zapisovateľku zasadnutia 
obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za overovateľov 
zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení František Matejov a Rastislav Lazarek. 
 
Uznesenie č. 1/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 13 
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 11. decembra 2015 
boli prijaté uznesenia od 43/2015 do 59/2015. Všetky uznesenia boli starostom obce 
podpísané. Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva schválili a zobrali na vedomie. 
Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
 
 
4. Odpredaj pozemku – Pavel Boháč – schválenie zámeru 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť pána Pavla Boháča a manž. Margity  
o odkúpenie pozemkov C-KN parc. č. 33/4, čo je záhrada o výmere 102 m2 a C-KN parc.         
č. 38/2 o výmere 317 m2.  Po prečítaní tejto žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva dostali 
priestor na diskusiu k danej téme a predloženie pripomienok. Potom následne prijali 
uznesenie. 



 
Uznesenie č. 2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  
berie na vedomie  
žiadosť pána Pavla Boháča a manž. Margity, bytom Veľké Pole č. 13, o odkúpenie pozemkov 
C-KN parc. č. 33/4, čo je záhrada o výmere 102 m2 a C-KN parc. č. 38/2, čo je zastavaná 
plocha o výmere 317 m2 
a schvaľuje 
zámer v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce – predať 
pozemky nachádzajúce sa v katastri obce Veľké Pole, kraj Banskobystrický, ktoré sú zapísané 
v liste vlastníctva č. 437 v registri C, parcelu C-KN parc. č. 33/4, čo je záhrada o výmere       
102 m2 a parcelu C-KN parc. č. 38/2, čo je zastavaná plocha o výmere 317 m2 pánovi Pavlovi 
Boháčovi a manž. Margity, ktorý tieto pozemky užívajú v dobrej viere viac ako 30 rokov, 
pričom uvedené pozemky zasahujú do oplotenia, ktoré bolo postavené pred kúpou ich 
rodinného domu. 
Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva budú znášať nadobúdatelia. 
O prevode – odpredaji predmetného nehnuteľného majetku obce rozhodne obecné 
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov a to po zverejnení zámeru previesť tento 
majetok obce v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pism. e) z dôvodu vhodného osobitného 
zreteľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvo na úradnej tabuli obce 
a na webovom sídle (internetovej stránke obce), pričom zámer musí byť zverejnený počas 
celej tejto doby.  

 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 
 
5. Zriadenie multifunkčného ihriska Veľké Pole 
Starosta obce informoval poslancov OZ o zriadení multifunkčného ihriska Veľké Pole. 
Predložil im projektovú dokumentáciu a informoval ich aj spôsobe financovania výstavby 
tohto ihriska. V prípade schválenia projektu prejde pozemok pod ihriskom do vlastníctva 
obce. Po diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 3/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
projektovú dokumentáciu multifunkčného ihriska Veľké Pole 
schvaľuje 



zriadenie multifunkčného ihriska vo Veľkom Poli, s podmienkou, že po schválení projektu 
pozemok pod ihriskom prejde do vlastníctva obce Veľké Pole 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015 
Anna Prôčková prečítala poslancom OZ správu hlavnej kontrolórky Obce Veľké Pole o 
kontrolnej činnosti v roku 2015. Informovala poslancov, že v 1. štvrťroku 2015 vykonala 
kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami, s majetkom obce a zúčtovanie rozpočtových prostriedkov. Kontrola  
zameraná na účtovné doklady, zmluvné vzťahy – zmluvy o prenájme hnuteľného 
a nehnuteľného majetku bola vykonaná v 2. štvrťroku 2015. Kontrola účtovných dokladov 
a pokladničných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov zameraná na formálnu 
a vecnú správnosť, kontrola miezd a pracovnoprávnych vzťahov, systému vedenia daní 
a poplatkov, vydávania rozhodnutí a dodržiavania predpisov bola prevedená v 3. štvrťroku 
2015. Kontrola preneseného výkonu štátnej správy, stavu evidencie pohľadávok, záväzkov 
a finančných operácii bola vykonaná v 4. štvrťroku 2015. Po oboznámení o kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky v priebehu roku 2015  dostali poslanci obecného zastupiteľstva 
priestor na diskusiu. 
 
Uznesenie č. 4/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
správu hlavnej kontrolórky Obce Veľké Pole o kontrolnej činnosti v roku 2015. Táto správa 
bude tvoriť prílohu v zápisnici 
schvaľuje  
správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 

 
7. Plán práce hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016 
Anna Prôčková informovala poslancov OZ o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 1. polrok 2016.  Aké  úlohy a činnosti vykoná počas prvého polroka 2016. 
Po prečítaní návrhu plánu dostali poslanci OZ priestor na diskusiu a mohli predložiť 
pripomienky k danej problematike. Následne bolo prijaté uznesenie. 



 
Uznesenie č. 5/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 a zároveň 
poveruje hlavnú kontrolórku k výkonu kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti. Návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na 1. polrok 2016 bude tvoriť prílohu zápisnice 
schvaľuje 
plán práce hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016 podľa predloženého návrhu plánu 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
8. Správa hlavného kontrolóra za 4. štvrťrok 2015 
Anna Prôčková prečítala poslancom obecného zastupiteľstva správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra za 4. štvrťrok 2015, ktorú predkladá v súlade s § 18 f ods. e) zákona        
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po prečítaní správy dostali 
poslanci obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu k danej téme a predloženie 
pripomienok. 
 
Uznesenie č. 6/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole za 4. štvrťrok 2015. Správa 
bude tvoriť prílohu v zápisnici. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)  
 
 
9. Výsledok hospodárenia za rok 2015. 
O výsledku hospodárenia hospodárskej činnosti za kalendárny rok 2015 informovala 
poslancov obecného zastupiteľstva pani Helena Richterová. Poslancov oboznámila 
o hospodárení obecného lomu, rozličného tovaru a hostinca obce. Obecný lom v roku 2015 
dosiahol zisk vo výške 7 850,15 €. Rozličný tovar  dosiahol stratu 1 573,94 € a podobne aj 
hospodársky výsledok hostinca je strata vo výške 2 898,64 €, čo je spoločne strata 4 472,58 
€. Je potrebné prehodnotiť činnosť stratových prevádzok, aby nedosahovali stratu a boli 
rentabilné. Po oboznámení s danou problematikou dostali poslanci obecného zastupiteľstva 



priestor na diskusiu k danej téme a predloženie pripomienok. Po diskusií poslanci OZ prijali 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 7/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
výsledok hospodárenia hospodárskej činnosti za rok 2015 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 
 
 
10. Vysporiadanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte obce Veľké 

Pole. 
Starosta obce spolu s pani Helenou Richterovou informovali poslancov o vysporiadaní 
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte obce Veľké Pole. Je potrebné 
presunúť 10 tisíc eur z rezervného fondu na bežný účet na vysporiadanie časového nesúladu. 
Tieto presunuté finančné prostriedky budú do konca kalendárneho roka 2016 vrátené späť 
na účet rezervného fondu. Po oboznámení s danou problematikou dostali poslanci obecného 
zastupiteľstva priestor na diskusiu k danej téme a predloženie pripomienok. 
 
Uznesenie č. 8/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
vysporiadanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte obce Veľké Pole 
schvaľuje 
prevod finančných prostriedkov vo výške 10 tisíc eur z rezervného fondu na bežný účet, 
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)  
 
 
11. Diskusia 
Starosta obce otvoril diskusiu a informoval poslancov o výstavbe nájomných bytov formou 
nadstavby na budove MŠ. Ďalej informoval poslancov OZ o plánovanej montáži hodín na veži 
kostola. Starosta obce opäť pripomenul poslancom, že hostinec a rozličný tovar obce 
spoločne dosiahli počas roka 2015 stratový výsledok hospodárenia vo výške 4 472,58 eur, 



aby zaujali stanovisko. Potom dal priestor poslancom OZ na diskusiu. Do diskusie sa zapojil 
Ing. Jaroslav Naď s požiadavkou vypracovania plánu pravidelných zasadnutí OZ. Rastislav 
Lazarek informoval o nefunkčnom verejnom osvetlení pri pani Alojzii Repiskej a pánovi 
Romanovi Unterfrancovi. Predložil potrebu riešenia sociálnej situácie pána Milana Maceka. 
Ing. Tibor Naď sa v diskusii vrátil v kontrole plnenia uznesení a dal požiadavku zverejniť údaje 
Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. na internetovej stránke obce. 
 
 
12. Návrh na uznesenie. 
Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 1/2016 – 8/2016 poslanci jednohlasne 
schválili. 
 
 
13. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia OZ, starosta obce toto zasadnutie ukončil 
a poďakoval prítomných poslancom a kontrolórke obce i pani Helene Richterovej za účasť.  
 
 
Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria: pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte, 

projektová dokumentácia multifunkčného ihriska Veľké Pole, správa hlavnej kontrolórky 

Obce Veľké Pole o kontrolnej činnosti v roku 2015, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce  na 1. polrok 2016, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 

Veľké Pole za 4. štvrťrok 2015. 

.    
 
 
 

                      ........................................   
           František Demeter 
                starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
František Matejov  .............................. 
 
 
Rastislav Lazarek       ..............................      


