Zápisnica č. 2/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli
dňa 27. februára 2015
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

Hostia:

1. Zdena Majsniarová
2. Helena Richterová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnení uznesení.
4. Výsledok hospodárenia za rok 2014.
5. Vysporiadanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte obce Veľké
Pole.
6. Plán práce hlavnej kontrolórky na 1 polrok 2015.
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2014.
8. Správa o výsledku kontroly za 4 štvrťrok 2014.
9. Návrh projektu na riešenie parkovacích miest pri budove OcÚ.
10. Výsledok hospodárenia hospodárskej činnosti za rok 2014.
11. Návrh VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Veľké Pole.
12. Prejednanie zápisu NKÚ týkajúce sa hlavnej kontrolórky.
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
prítomných poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva a konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo má celkom 5 poslancov z ktorých sú podľa prezenčnej listiny prítomný
4 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina, a prítomna je aj kontrolórka obce, preto zasadnutie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Ing. Jaroslav Naď sa včas ospravedlnil
starostovi obce, že na zasadnutie OZ bude meškať.

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
10 - úväzok hlavnej kontrolórky a bod číslo 14 - riešenie drobných stavieb. Poslanci obecného
zastupiteľstva nemali k doplneniu bodov pripomienky a jednohlasne schválili program
rokovania obecného zastupiteľstva v počte bodov 17. Za zapisovateľku zasadnutia obecného
zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterová a za overovateľov zápisnice
a prijatých uznesení boli zvolení Rastislav Lazarek a František Matejov.

Uznesenie č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 17
určuje
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Rastislava Lazareka a Františka Matejova
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že dňa 9. januára 2015 boli
prijaté uznesenia od 1/2015 do 5/2015. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané.
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva schválili a zobrali na vedomie, starosta obce
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2014
Správu o hospodárení obce Veľké Pole počas kalendárneho roku 2014 prečítala poslancom
obecného zastupiteľstva pani Helena Richterová. Výsledok hospodárenia za predchádzajúci
kalendárny rok skončil s prebytkom. Poslanci OZ boli oboznámení o hospodárení obce Veľké
Pole a výsledkoch hospodárenia na 7 účtoch obce za kalendárny rok 2014 a nemali k danej
téme ani ďalšie pripomienky.

Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
výsledok hospodárenia za rok 2014
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

5. 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 15 tisíc eur z rezervného fondu na bankový účet na vysporiadanie časového
nesúladu. Tieto presunuté finančné prostriedky budú do konca kalendárneho roka 2015
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 15 tisíc eur z rezervného fondu, ktoré budú použité
na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)
6. Plán práce hlavnej kontrolórky na 1 polrok 2015
Anna Prôčková informovala poslancov OZ o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1 polrok 2015. Aké kontrolné a iné činnosti vykoná počas prvého polroka. Po
prečítaní plánu práce mali poslanci OZ priestor na diskusiu a pripomienky k danej
problematike.
Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1 polrok 2015 a zároveň poveruje hlavnú
kontrolórky k výkonu kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na 1 polrok 2015 bude tvoriť prílohu zápisnice.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2014
Anna Prôčková prečítala poslancom OZ správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej
činnosti v roku 2014. Informovala poslancov, že vykonala kontrolu dodržiavania
hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami,
s majetkom obce a zúčtovanie rozpočtových prostriedkov. Kontrola bola zameraná aj na
účtovné doklady, príjem daní a poplatkov a prijatých VZN. Kontrolovala formálnu a vecnú
správnosť účtovných a pokladničných dokladov, účtovných zápisov i interných dokladov,
zmluvné vzťahy, sťažnosti, uznesenia, pohľadávky a záväzky. Vykonala kontrolu

zverejňovania účtovných dokladov, pokladničných dokladov, účtovných zápisov a sociálneho
fondu. Po oboznámení s danou problematikou dostali poslanci obecného zastupiteľstva
priestor na diskusiu k danej téme a predloženie pripomienok.
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2014. Správa hlavnej kontrolórky
o kontrolnej činnosti v roku 2014 bude tvoriť prílohu v zápisnici.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)
8. Správa o výsledku kontroly za 4 štvrťrok 2014
Anna Prôčková prečítala poslancom obecného zastupiteľstva správu o výsledku kontroly za
4 štvrťrok 2014. Po prečítaní správy dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na
diskusiu k danej téme a predloženie pripomienok.
Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole za 4 štvrťrok 2014. Správa
bude tvoriť prílohu v zápisnici.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)
9. Prejednanie zápisu NKÚ týkajúce sa hlavnej kontrolórky
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výsledkoch kontroly NKÚ a
kontrolou zistených nedostatkov k činnosti hlavnej kontrolórky a o potrebe odstránenia
týchto zistených nedostatkov. Po oboznámení s danou problematikou dostali poslanci
obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu k danej téme, predloženie pripomienok
a následne prijali osobitné uznesenie.
Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
oboznámilo
hlavnú kontrolórku s výsledkom kontroly NKÚ
ukladá
hlavnej kontrolórke Anne Prôčkovej plniť a dodržiavať úlohy vyplývajúce zo zákona
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18f ods. 1, písm. e.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

10. Úväzok hlavnej kontrolórky
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na prehodnotenie
pracovného úväzku hlavnej kontrolórky z 8 hodín na 12 hodím mesačne. Po oboznámení
s danou problematikou dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu k danej
téme a predloženie pripomienok.
Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
hlavnej kontrolórke Anne Prôčkovej úväzok 12 hodín mesačne
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 3 (proti: 0, zdržal sa: 1)
11. Návrh projektu na riešenie parkovacích miest pri budove OcÚ
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh projektu na riešenie
parkovacích miest pri budove OcÚ. Informoval ich aj so stanoviskom Okresného
dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom
k návrhu projektu. 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. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh projektu na riešenie parkovacích miest pri budove OcÚ
schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovacie miesta pri budove OcÚ
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)
12. Výsledok hospodárenia hospodárskej činnosti za rok 2014.
O výsledku hospodárenia hospodárskej činnosti za kalendárny rok 2014 informovala
poslancov obecného zastupiteľstva pani Zdena Majsniarová. Poslancov oboznámila
o hospodárení, príjmoch a aj o výdavkoch Rozličného tovaru a Hostinca obce Veľké Pole.
Rozličný tovar obce Veľké Pole za rok 2014 dosiahol stratu 1 789,98 €. Inventúrou sa zistilo,
že k 1.1.2015 bol na sklade tovar v hodnote 2 202,14 € a v pokladni hotovosť 16,03 €.
Hostinec obce dosiahol v roku 2014 stratu 3 705,40 €, pričom k 1.1.2015 boli zásoby tovaru
na sklade v hodnote 884,19 € a v pokladni hotovosť 5,66 €. Je potrebné riešiť Hostinec, akým
spôsobom sa zníži strata a dosiahne zisk. Priestory hostinca je potrebné vymaľovať a dať
ventilátor do druhej miestnosti v ktorej je biliardový stôl. Od 01.04.2015 bude zakázané fajčiť
v budove hostinca. 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. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
výsledok hospodárenia hospodárskej činnosti za rok 2014
schvaľuje
vymaľovať miestnosti hostinca a dať do druhej miestnosti ventilátor
nariaďuje
od 01.04.2015 v budove hostinca zákaz fajčiť
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 1)

13. Návrh VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Veľké Pole
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrhu VZN o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území
obce Veľké Pole. Po oboznámení s danou problematikou dostali poslanci obecného
zastupiteľstva priestor na diskusiu k danej téme, predloženie pripomienok a následne prijali
uznesenie.
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území obce Veľké Pole
schvaľuje
VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území obce Veľké Pole
zavádza
s účinnosťou od 14. marca 2015. VZN bude tvoriť prílohu k zápisnici
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

14. Riešenie drobných stavieb
Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva, že NKÚ vytkol obci
problematiku riešenia drobných stavieb. V zmysle zákona môže túto činnosť vykonávať len
kvalifikovaná osoba. Stavebný úrad v Žarnovici odmietol vykonávať pre obec Veľké Pole
činnosti ohľadom drobných stavieb. Tieto činnosti bude realizovať pán Albín Mesiarik ako
fyzická osoba, ktorý je spôsobilý na výkon činností v odbore stavebnej správy a územného
rozvoja. 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. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
riešenie drobných stavieb pánom Albínom Mesiarikom. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
bude tvoriť prílohu k zápisnici
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

15. Diskusia
Starosta obce dal poslancom OZ priestor na diskusiu. Do diskusie sa zapojil Ing. Jaroslav Naď
a informoval prítomných, že nesvieti verejné osvetlenie. Situácia sa bude riešiť a zavolá sa
vysokozdvižná plošina. Ing. Milena Demeterová má požiadavku vypíliť haluzinu, ktorá
zasahuje do miestnych komunikácií. Konáre zasahujúce do miestnych komunikácií budú
vypilovať zamestnanci obecného úradu v priebehu kalendárneho roka.

16. Návrh na uznesenie
Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 6/2015 – 17/2015 poslanci jednohlasne
schválili.

17. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia OZ, starosta obce toto zasadnutie ukončil
a poďakoval prítomných poslancom, kontrolórke obce a aj hosťom za účasť.
Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria: pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte,
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1 polrok 2015, správa hlavnej kontrolórky
o kontrolnej činnosti v roku 2014, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Veľké Pole za 4 štvrťrok 2014, VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Veľké Pole a osvedčenie
o osobitnej odbornej spôsobilosti pána Albína Mesiarika

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

Overovatelia zápisnice:
Rastislav Lazarek

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

František Matejov

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

