Zápisnica č. 1/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli
dňa 9. marca 2018
o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu

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.

Ing. Miroslava Rečlová, hlavná kontrolórka obce
Ing. Štefan Vozár, konateľ Obecných lesov Veľké Pole s.r.o.
Emília Jokalová
Miroslav Jokala

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Vyhodnotenie priameho predaja pozemku – Jozef Jokala a manž. Alena Jokalová.
5. Vyhodnotenie priameho predaja pozemku – Helena Ružičková.
6. Voľba prísediaceho na súde Žiar nad Hronom.
7. Výsledok hospodárenia hospodárskej činnosti.
8. Hlavný kontrolór – návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
9. Hlavný kontrolór – kontrola hospodárenia obce za IV. štvrťrok 2017.
10. Hlavný kontrolór – čiastočná kontrola v Obecných lesoch Veľké Pole s.r.o. za rok 2017.
11. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 na dieťa navštevujúce
mimoškolskú činnosť v Základnej škole Župkov.
12. Schválenie rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií v katastri 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 na zasadnutí obecného zastupiteľstva a konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo má celkom 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. Miroslavu Rečlovú, hlavnú kontrolórku obce, Ing.
Štefana Vozára, konateľa Obecných lesov Veľké Pole s.r.o., Emíliu Jokalovú, vedúcu
prevádzky rozličného tovaru obce a jej manžela Miroslava Jokalu.

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. Program doplnil o bod číslo
13. Správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv za 8 b.j. za rok 2017. Ing.
Jaroslav Naď požiadal o doplnenie programu zasadnutia OZ o bod číslo 14. Ing. Jaroslav Naď prerokovanie výsledku zo zasadnutia komisie na prijímanie majetkových oznámení. Potom
poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia obecného
zastupiteľstva v počte bodov 17. Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil
starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli
určený Ing. Jaroslav Naď a Ing. Tibor Naď.
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 17
určuje
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Ing. Jaroslava Naďa a Ing. Tibora Naďa
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 8. decembra 2018 boli
prijaté uznesenia od 40/2017 do 65/2017. 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 priameho predaja pozemku – Jozef Jokala a manž. Alena Jokalová
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že do zámeru priameho
predaja č. 01/2018 previesť – predať predmetný nehnuteľný majetok obce (pozemok E-KN
parcela č. 9031/3 diel č. 5, čo je ostatná plocha o výmere 27 m2 a pozemok E-KN parcela
č. 9031/3 diel č. 6, čo je ostatná plocha o výmere 10 m2), ktorý bol zverejnený na základe
uznesenia OZ vo Veľkom Poli č. 44/2017 zo dňa 8. decembra 2017 v súlade s ustanovením
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
sa zapojila pani Alena Jokalová a manž. Jozef Jokala, bytom Veľké Pole č. 25. Obálka
s cenovou ponukou bola doručená včas, a to 26.01.2018 o 10,30 hod., pričom lehota na
doručenie bola stanovená do 26.01.2018 do 12,00 hod. Kúpna cena pozemku je 3,96 €/m2
a bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 282/2017 zo dňa 08.11.2017 vypracovaného
znalcom Ing. Jánom Víťazkom, bytom Lovčica - Trubín. Starosta obce otvoril pred poslancami
OZ obálku. Po oboznámení so znaleckým posudkom a cenovou ponukou dostali poslanci
obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu a predloženie pripomienok. V cenovej ponuke
bola ponúknutá cena 4,00 €/m2. Po diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce – priamym
predajom pozemku nachádzajúceho sa v obci Veľké Pole, okres Žarnovica, ktorý je zapísaný
v LV č. 437 v registri „E“ ako: pozemok E-KN parcela č. 9031/3 diel č. 5, čo je ostatná plocha
o výmere 27 m2 a pozemok E-KN parcela č. 9031/3 diel č. 6, čo je ostatná plocha o výmere
10 m2.
Nadobúdatelia (žiadatelia) Alena Jokalová, dátum narodenia 01.04.1963 a manž. Jozef
Jokala, dátum narodenia 29.11.1959, obaja trvale bytom Veľké Pole č. 25, 966 74 Veľké Pole.
Kúpna cena pozemku sa stanovuje podľa znaleckého posudku č. 282/2017 zo dňa 08.11.2017
vypracovaného znalcom Ing. Jánom Víťazkom, bytom Lovčica - Trubín. Všeobecná hodnota
pozemkov E-KN č. 9031/3 diel č. 5 a E-KN č. 9031/3 diel č. 6 (ostatná plocha o celkovej
výmere 37 m2) bola určená na 3,96 €/m2. Ponúknutá cena v cenovej ponuke bola 4,00 €/m2.
Kúpna cena pozemkov v celkovej výmere 37 m2 je 148,00 €. Náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva bude znášať nadobúdateľ.
Zverejnenie zámeru priameho predaja – predať predmetný nehnuteľný majetok obce bolo
zverejnené na základe uznesenia OZ vo Veľkom Poli č. 44/2017 zo dňa 8. decembra 2017
v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR 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 04.01.2018 do 26.01.2018 vrátane.
Zároveň potvrdzujem, že pri osobách kupujúcich sa nejedná o blízke osoby v zmysle § 9a ods.
6 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

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

5. Vyhodnotenie priameho predaja pozemku – Helena Ružičková
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že do zámeru priameho
predaja č. 02/2018 previesť – predať predmetný nehnuteľný majetok obce (E-KN parcela
č. 9137 diel č. 2, čo je ostatná plocha o výmere 37 m2), ktorý bol zverejnený na základe
uznesenia OZ vo Veľkom Poli č. 45/2017 zo dňa 8. decembra 2017 v súlade s ustanovením
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
sa zapojila pani Helena Ružičková, bytom Veľké Pole č. 46. Kúpna cena pozemku je 113,59 €
a bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 1/2018 zo dňa 05.01.2018 vypracovaného
znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, bytom Nová Baňa. Starosta otvoril pred poslancami
obálku s cenovou ponukou, ktorá bola doručená včas 11.01.2018, pričom lehota na
dorečenie cenových ponúk bola do 30.01.2018 do 12,00 hod. Ponúknutá cena bola 115,00 €.
Po oboznámení so znaleckým posudkom a cenovou ponukou dostali poslanci obecného
zastupiteľstva priestor na diskusiu a predloženie pripomienok. Po diskusií poslanci OZ prijali
uznesenie.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. c), zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, prevod nehnuteľného majetku obce, zapísaného na LV č. 437 ako E KN parcela,
parcelné číslo 9137 o výmere 5708 m2, ostatná plocha z ktorej podľa geometrického plánu č.
12606103-10/2018 zo dňa 22.01.2018 vyhotoveného Jurajom Peniažkom bola vytvorená
C KN parcela parcelné číslo 181/7 o výmere 37 m2, zastavaná plocha a nádvoria, ktorú Obec
Veľké Pole predáva priamym predajom kupujúcej Helene Ružičkovej, narodenej 16.08.1964,
bytom Veľké Pole č. 46, 966 74 Veľké Pole.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje zriadenie vecného bremena in rem“ – cez C KN
parcelu, parcelné číslo 181/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, spočívajúce
v práve prechodu cez uvedený pozemok tak ako je zakreslený v geometrickom pláne č.
12606103-10/2018 zo dňa 22.01.2018 v prospech predávajúceho a obyvateľov Obce Veľké
Pole.
Kúpna cena pozemku sa stanovuje podľa znaleckého posudku č. 1/2018 zo dňa 05.01.2018
vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, bytom Nová Baňa. Všeobecná hodnota
znalca prevádzanej nehnuteľnosti bola určená na 113,59,-€.
Kúpna cena C KN parcely, parcelné číslo 181/7 o výmere 37 m2, zastavaná plocha a nádvoria
bola určená zastupiteľstvom na 115,00,-€. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva
bude znášať kupujúca.

Zverejnenie zámeru priameho predaja s podmienkami predaja bolo zverejnené na základe
uznesenia OZ vo Veľkom Poli č. 45/2017 zo dňa 8. decembra 2017 v zmysle § 9a ods. 1 písm.
c) a ods. 5 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
webovom sídle (internetovej stránke obce – www.velkepole.sk) a na úradnej tabuli obce
v lehote od 09.01.2018 do 30.01.2018 vrátane.
Zároveň dávame negatívne vyjadrenie, že pri osobe kupujúcej sa nejedná o blízku osobu v
zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí a § 9a ods. 6 a 7 zákona NR SR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

6. Voľba prísediaceho na súde Žiar nad Hronom
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť Okresného súdu Žiar nad Hronom, aby z radov
občanov poslanci obecného zastupiteľstva zvolili prísediaceho na súde na volebné obdobie
od 1. februára 2018 do 31. januára 2022. Po diskusií
poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
za prísediaceho na Okresnom súde Žiar nad Hronom na volebné obdobie od 1. februára 2018
do 31. januára 2022 pána Ing. Jaroslava Naďa.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 1)

7. Výsledok hospodárenia hospodárskej činnosti
Starosta obce informoval prítomným poslancom OZ o výsledku hospodárenie hospodárskej
činnosti. Rozličný tovar obce za rok 2017 dosiahol stratu vo výške 1 343,13 €. Stav zásob na
predajni ku dňu 02.01.2018 bol v celkovej sume 2 955,64 €. Ďalej starosta obce informoval
poslancov, že 10.01.2018 bola v predajni rozličného tovaru obce kontrola z hygieny zo Žiaru
nad Hronom, ktorá konštatoval, že chladiaca skriňa nespĺňa potrebné požiadavky. Starosta
obce predložil návrh kúpiť novú chladiacu skriňu. Po vzájomnej diskusii poslanci obecného
zastupiteľstva prijali uznesenia.

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
výsledok hospodárenia hospodárskej činnosti obce
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
kúpu novej chladiacej skrini do predajne rozličného tovaru obce
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

8. Hlavný kontrolór – návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Miroslava Rečlová predniesla prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
Po prečítaní návrhu a diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
a schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018, ktorý bude tvoriť prílohu
v zápisnici.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

9. Hlavný kontrolór – kontrola hospodárenia obce za IV. štvrťrok 2017
Hlavná kontrolórka obce Ing. Miroslava Rečlová informovala poslancov obecného
zastupiteľstva, že vykonala kontrolu hospodárenia obce za IV. štvrťrok 2017. Pri kontrole

neboli zistené nedostatky. Po prečítaní správy o výsledku kontroly a následnej diskusií
poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly hospodárenia obce za IV. štvrťrok 2017, ktorá bude tvoriť prílohu
v zápisnici.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

10. Hlavný kontrolór – čiastočná kontrola v Obecných lesoch Veľké Pole s.r.o. za rok 2017
Hlavná kontrolórka obce Ing. Miroslava Rečlová informovala poslancov obecného
zastupiteľstva, že vykonala čiastkovú kontrolu ročnej účtovnej závierky v spoločnosti Obecné
lesy Veľké Pole s.r.o. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. Po prečítaní správy o výsledku
kontroly nasledovala diskusia. Do diskusie za zapojili Ing. Jaroslav Naď a Ing. Tibor Naď a na
položené otázky im odpovedal Ing. Štefan Vozár, konateľ Obecných lesov Veľké Pole s.r.o.
a aj starosta obce. Po diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly v spoločnosti Obecné lesy Veľké Pole s.r.o., ktorá bude tvoriť
prílohu v zápisnici.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

11. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 na dieťa navštevujúce
mimoškolskú činnosť v Základnej škole Župkov
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ Žiadosť o poskytnutí finančných
prostriedkov na rok 2018 na dieťa navštevujúce mimoškolskú činnosť iné mimoškolské
aktivity v ZŠ a MŠ Župkov, ktorej zriaďovateľom je obec Župkov. Z obce Veľké Pole
navštevuje mimoškolskú činnosť 7 detí (Ján Barbora, Lea Barborová, Eliška Dodoková,
Michael Gabriel Horňák, Sofia Košíková, Patrícia Lepáčková a Anna Kristína Novosadová). Na
návrh Ing. Mileny Demeterovej na mimoškolskú činnosť a iné mimoškolské aktivity bude

uhradený príspevok v celkovej výške 33,00 € na dieťa a rok 2018 s nasledovným rozdelením:
na I. polrok 2018 (január – jún) je požadovaná výška príspevku 20,00 €/dieťa a na II. polrok
2018 (september – december) výška príspevku je 13,00 €/dieťa. Po diskusií bolo prijaté
uznesenie.
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
Žiadosť o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2018 na dieťa navštevujúce
mimoškolskú činnosť iné mimoškolské aktivity v ZŠ a MŠ Župkov, ktorej zriaďovateľom je
obec Župkov
schvaľuje
poskytnúť obci Župkov ako zriaďovateľovi ZŠ a MŠ Župkov finančné prostriedky na
mimoškolskú činnosť a iné mimoškolské aktivity, ktoré navštevujú 7 deti z trvalým pobytom
v obci Veľké Pole, čo je na I. polrok 2018 (január – jún) výška príspevku 20,00 €/dieťa a na II.
polrok 2018 (september – december) 13,00 €/dieťa.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 3 (proti: 2, zdržal sa: 0)

12. Schválenie rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií v katastri obce Veľké Pole
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o cenových ponukách na
rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií v katastri obce Veľké Pole na úseku:
1 úsek
Dodok + Žigo
121 m2
I. alternatíva
1 944,23 €
II. alternatíva
2 523,58 €
Na 1 úseku alternatíva I. pozostáva z nasledovných stavebných prác: vyrovnávky štrkom (bez
dodávky štrku – štrk bude z obecného lomu) s asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 5 cm.
Alternatíva II. pozostáva z nasledovných stavebných prác: vyrovnávky s asfaltovej vrstvy AC
16 L, hrúbky 3 cm a asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 5 cm.
2 úsek
Unterfranc Roman 214 m2
I. alternatíva
3 438,55 €
II. alternatíva
4 463,18 €
Na 2 úseku alternatíva I. pozostáva z nasledovných stavebných prác: vyrovnávky štrkom (bez
dodávky štrku – štrk bude z obecného lomu) s asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 5 cm.
Alternatíva II. pozostáva z nasledovných stavebných prác: vyrovnávky s asfaltovej vrstvy AC
16 L, hrúbky 3 cm a asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 5 cm.
3 úsek
Lazarek Miroslav
133 m2
I. alternatíva
2 137,04 €
II. alternatíva
2 773,85 €
Na 3 úseku alternatíva I. pozostáva z nasledovných stavebných prác: vyrovnávky štrkom (bez
dodávky štrku – štrk bude z obecného lomu) s asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 5 cm.

Alternatíva II. pozostáva z nasledovných stavebných prác: vyrovnávky s asfaltovej vrstvy AC
16 L, hrúbky 3 cm a asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 5 cm.
4 úsek
Vician + Jagdvirth
430 m2
I. alternatíva
6 909,24 €
II. alternatíva
8 968,08 €
Na 4 úseku alternatíva I. pozostáva z nasledovných stavebných prác: vyrovnávky štrkom (bez
dodávky štrku – štrk bude z obecného lomu) s asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 5 cm.
Alternatíva II. pozostáva z nasledovných stavebných prác: vyrovnávky s asfaltovej vrstvy AC
16 L, hrúbky 3 cm a asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 5 cm.
5 úsek
Bartoš + Lendvay
145 m2
I. alternatíva
2 733,54 €
II. alternatíva
4 078,56 €
Alternatíva I. pozostáva z nasledovných stavebných prác: vyrovnávky štrkom (bez dodávky
štrku – štrk bude z obecného lomu) s asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 6 cm. Alternatíva II.
pozostáva z nasledovných stavebných prác: vyrovnávky štrkom (bez dodávky štrku – štrk
bude z obecného lomu) s asfaltovej vrstvy AC 16 L, hrúbky 4 cm a asfaltovej vrstvy AC 11
O, hrúbky 6 cm.
6 úsek
Mečková
610 m2
I. alternatíva
11 499,72 €
II. alternatíva
17 158,08 €
Alternatíva I. pozostáva zo stavebných prác: vyrovnávky štrkom (bez dodávky štrku – štrk
bude z obecného lomu) s asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 6 cm. Alternatíva II. pozostáva zo
stavebných prác: vyrovnávky štrkom (bez dodávky štrku – štrk bude z obecného lomu)
s asfaltovej vrstvy AC 16 L, hrúbky 4 cm a asfaltovej vrstvy AC 11 O, hrúbky 6 cm.
Celková cena rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií (6 úsekov) I. alternatívou je
vo výške 28 662,32 € a II. alternatívou je vo výške 39 965,33 €. Uvedené ceny sú s DPH
a takisto aj cenové ponuky sú orientačné na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže.
Na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií budú použité finančné prostriedky
z rozpočtu obce vo výške 25 000,00 € a z rezervného fondu. Po vzájomnej diskusii poslanci
obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
cenové ponuky na rekonštrukciu a výstavbu jednotlivých úsekov miestnych komunikácií
v katastri obce Veľké Pole
a schvaľuje
rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií v katastri obce Veľké Pole II. alternatívy
v predpokladanej celkovej výške 39 965,33 €.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

13. Správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv za 8 b.j. za rok 2017
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva správu o tvorbe a použití fondu
prevádzky, údržby a opráv za rok 2017 za 8 b.j. vo Veľkom Poli. Fond opráv sa tvorí od
01.02.2017 v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní podľa § 18 ods. 2 a v zmysle VZN č. 1/2017. Po prečítaní správy a
diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
správu o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2017 za 8 b.j. vo Veľkom
Poli, ktorá bude tvoriť prílohu v zápisnici.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

14. Ing. Jaroslav Naď - prerokovanie výsledku zo zasadnutia komisie na prijímanie
majetkových oznámení
Ing. Jaroslav Naď predniesol výsledok zo zasadnutia komisie na prijímanie majetkových
oznámení.
Konštatoval porušenie ústavného zákona:
1) 10 rokov nebola zriadená komisia na ochranu verejného záujmu
2) 10 krát nebolo preukázané podanie majetkového oznámenia v termíne a zákonným
spôsobom čl. 7.
Na obálke bolo rukou dopísané prevzatie majetkového oznámenia Ing. Milenou
Demeterovou. Ide o manželku starostu. Je to v rozpore s dikciou zákona. Majetkové
oznámenie môžu preberať len členovia komisie na ochranu verejného záujmu, alebo
zamestnankyňa obecného úradu, ktorá doklad obálku, alebo majetkové oznámenie
opečiatkuje protokolárnou pečiatkou s vyplnenými údajmi. Ing. Milena Demeterová
nebola oprávnenou osobou na prevzatie majetkových oznámení starostu obce.
3) Jedno majetkové priznanie nebolo úplné, chýbal list vlastníctva č. 267 čl. 7.
Možné sankcie – pokuta v zmysle zákona:
čl. 9 ods. 10 písm. a
1. v sume zodpovedajúcej mesačnému platu ak verejný funkcionár nepodá zákonným
preukázateľným spôsobom majetkové oznámenie v termíne do konca marca
čl. 9 ods. 10 písm. b
2. V sume zodpovedajúcej troj násobku mesačného platu ak verejný funkcionár nepodá
úplné majetkové oznámenie
Formálne nedostatky: nie všetky body vyplnené napr. bod č. 2

Na základe prerokovania výsledku konštatovala Ing. Milena Demeterová, zástupkyňa
starostu, že:
Zistenia p. Ing. Jaroslava Naďa ohľadom majetkových oznámení starostu obce sú
bezpredmetné, nakoľko nedošlo k porušeniu Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, tak ako tvrdí p. poslanec
obecného zastupiteľstva.
 Porušenie ústavného zákona p. Ing. Jaroslav Naď – 10 rokov nebola zriadená komisia
na ochranu verejného záujmu
V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, podľa § 15, ods. 1 – obecné
zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány. To znamená, že zriaďovanie komisií nie je v zodpovednosti starostu.
Z uvedeného vyplýva, že komisiu na ochranu verejného záujmu mali zriadiť poslanci
obecného zastupiteľstva, došlo pochybeniu na ich strane. Keďže sa niektorí poslanci
domáhajú kontroly majetkových oznámení, v roku 2017 sám starosta obce zvolal takúto
komisiu. V súlade so zákonom č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov čl. 7 ods. 5 boli za členov komisie zvolení všetci poslanci obecného
zastupiteľstva, teda: Ing. Jaroslav Naď, Ing. Tibor Naď, Ing. Milena Demeterová, Rastislav
Lazarek a Jozef Maruška. Koncom roka 2017 starosta obce podal komisií Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za roky 2005 – 2016, pričom členovia komisie
nenašli žiadne porušenia ústavného zákona okrem Ing. Jaroslava Naďa, ktorému podal
starosta obce vysvetlenie jeho pochybností na obecnom zastupiteľstve dňa 09.03.2018.
 Porušenie ústavného zákona p. Ing. Jaroslava Naďa – 10 krát nebolo preukázané
podanie majetkových oznámení v termíne a zákonným spôsobom podľa čl. 7
Podľa zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov čl. 7 – verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu
verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za
predchádzajúci kalendárny rok. Starosta obce podal písomné oznámenia zástupkyni starostu
Ing. Milene Demeterovej, okrem oznámenia za rok 2014, kedy bolo oznámenie podané
zamestnankyni obecného úradu. Keďže poslanci obecného zastupiteľstva nevytvorili komisiu,
starosta obce nepochybil a oznámenie riadne a včas podal svojej zvolenej zástupkyni, pričom
v ňom uviedol všetky informácie podľa zákona č. 357/2004 Z.z.
 Porušenie ústavného zákona p. Ing. Jaroslav Naď – jedno majetkové priznanie nebolo
úplné, chýbal list vlastníctva č. 267
Z uvedeného nie je jasné, o ktoré daňové priznanie ide. Dokonca, list vlastníctva č. 267
neexistuje a nemôže byť súčasťou majetkového priznania starostu obce Veľké Pole.

15. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu a poďakoval poslancom za fašiangy. Do diskusie sa zapojila
Emília Jokalová, že chce vyasfaltovať prístupovú komunikáciu k rodinnému domu súpisné
číslo 3. Následne ju starosta obce informoval, že musí napísať žiadosť.

16. Návrh na uznesenie
Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 1/2018 – 12/2018 poslanci jednohlasne
schválili.

17. 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,
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018, správa o výsledku kontroly
hospodárenia obce za IV. štvrťrok 2018, správa o výsledku kontroly v spoločnosti Obecné
lesy Veľké Pole s.r.o., správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2017
za 8 b.j. vo Veľkom Poli.

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jaroslav Naď

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

Ing. Tibor Naď

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

