
Zápisnica č. 2/2017 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 3. marca 2017 

 

 

 

 

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 

 

Hosť:     

    1. Emília Jokalová 

    2. Miroslav Jokala 

    3. Zdena Majsniarová 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Pridelenie nájomného bytu. 

5. Schválenie zámeru zámeny pozemkov. 

6. Správa o výsledku hospodárenia obce za rok 2016. 

7. Správa o výsledku hospodárenia HČ za rok 2016. 

8. Schválenie vnútorného predpisu. 

9. Diskusia. 

10. Návrh na uznesenie. 

11. 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.  Zároveň starosta obce privítal hostí na zasadnutí OZ, a to pani Emíliu Jokalovú 

vedúcu predajne Obce Veľké Pole s manželom Miroslavom Jokalom a pani Zdenu 

Majsniarovú. 

 

 

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      

9.  VZN č. 1/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo 

vlastníctve Obce Veľké Pole, ďalej o bod číslo 10. VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach 

držania psov v obci Veľké Pole, ako aj o bod číslo 11. Chov psov v nájomných bytoch a o bod 

č. 12 Schválenie inventarizačnej komisie. 

 Poslanci obecného zastupiteľstva nemali návrhy ani pripomienky a jednohlasne schválili 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 15. Za zapisovateľku zasadnutia 

obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za overovateľov 

zápisnice a prijatých uznesení boli určený František Matejov a Rastislav Lazarek. 

 

Uznesenie č. 8/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 15 

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 27. januára 2017 boli 

prijaté uznesenia od 1/2017 do 7/2017. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 



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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 

 

4. Správa o výsledku hospodárenia HČ za rok 2016 

Pani Zdena Majsniarová informovala poslancom obecného zastupiteľstva s výsledkom 

hospodárenia HČ za rok 2016, ktorý je – 3957,36 €. Po prečítaní správy o výsledku 

hospodárenia HČ poslanci OZ dostali priestor na diskusiu. V diskusií požadovali porovnať 

ceny s inými dodávateľmi. Potom následne prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 9/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Správu o výsledku hospodárenia HČ za rok 2016 a do ďalšieho zastupiteľstva požaduje 

vypracovať cenové ponuky od iných dodávateľov. 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

5. Pridelenie nájomného bytu 

Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva, že pani Darina Dodoková sa 

vzdala 2 izbového nájomného bytu, ktorý jej bol pridelený na základe uznesenia č. 6/2017 

dňa 27. januára 2017. Ďalej informoval, že do zoznamu žiadostí o pridelenie nájomných 

bytov boli doplnené žiadosti pána Ivana Matiaša a aj pána Martina Gregora.  

 

Uznesenie č. 10/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

vzdanie sa pani Dariny Dodokovej 2 izbového bytu a nové žiadosti o pridelenie nájomných 

bytov 

schvaľuje 

prideliť 2 izbový byt pani Eve Matiašovej, bytom Župkov 274/4, 966 71  Horné Hámre. 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 4 (proti: 1, zdržal sa: 0) 

 

 

 



6. Schválenie zámeru zámeny pozemkov 

Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva o zámere zámeny pozemku   

C-KN 98/4, zastavaná plocha o výmere 164 m2, ktorý je cestou v intraviláne obce a bol 

geometrickým plánom č. 67/2017 odčlenený od pozemku E-KN 10 457/2 za pozemok            

C-KN 100/4, čo je trávnatý porast o výmere 164 m2, ktorý bol uvedeným geometrickým 

plánom odčlenený od pozemku  E-KN 10 455/3 a to v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov bude zámer obce zverejnený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ vyššie uvedeného zákona. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o zámenu pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý 

tento pozemok nevyužíva a je miestnou komunikáciou a zámenu obecného pozemku, ktorý 

bezprostredne hraničí z pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Po prečítaní návrhu zámeru 

zámeny pozemkov a preštudovaní predloženého geometrického plánu i diskusií poslanci 

obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 11/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh zámeru zámeny pozemkov a geometrický plán č. 67/2017 

schvaľuje 

zámer zámeny pozemku C-KN 98/4, zastavaná plocha o výmere 164 m2 vo vlastníctve pani 

Nory Zúbekovej za pozemok C-KN 100/4, čo je trávnatý porast o výmere 164 m2 vo 

vlastníctve Obce Veľké Pole, 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

7. Správa o výsledku hospodárenia obce za rok 2016 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Správu o výsledku hospodárenia 

obce za rok 2016. Oboznámil ich zostatkom finančných prostriedkov na účtoch: bežný účet 

43 339,39 €,  hospodárska činnosť 5 590,73 €, potravinový účet 42,33 €, delimitačný účet 

973,78 €, sociálny fond 778,09 € a rezervný fond 25 492,76 €, čo je spolu 76 217,08 €. 

Starosta poslancov ďalej informoval, že poslal žiadosť na Ministerstvo financií na dotáciu na 

opravu kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice.  

Všetkým poslancom bol odovzdaný materiál – Záverečný účet obce Veľké Pole za rok 2016. 

Po prečítaní Správy o výsledku hospodárenia obce za rok 2016 a záverečného účtu poslanci 

OZ dostali priestor na diskusiu. V diskusií poslanci OZ požadujú zistiť pohľadávky na dani 

z nehnuteľnosti, koho sa tieto pohľadávky týkajú - menovite do ďalšieho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Potom následne prijali uznesenie. 

 



Uznesenie č. 12/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Správu o výsledku hospodárenia obce za rok 2016 a záverečný účet obce. 

schvaľuje 

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

35 056,04 €. 

Záverečný účet bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

8. Schválenie vnútorného predpisu 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Vnútorný predpis vybavovania 

podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v podmienkach obce Veľké 

Pole. Po prečítaní Vnútorného predpisu dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na 

diskusiu a následne prijali uznesenie. 

  

Uznesenie č. 13/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Vnútorný predpis vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti v podmienkach obce Veľké Pole 

schvaľuje 

Vnútorný predpis vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti v podmienkach obce Veľké Pole. 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

9. VZN č. 1/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo 

vlastníctve Obce Veľké Pole 

Starosta obce prečítal poslancom OZ návrh VZN č. 1/2017 o tvorbe a použití fondu 

prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Veľké Pole. Po prečítaní VZN 

č. 1/2017 dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu a následne prijali 

uznesenie. 

 



Uznesenie č. 14/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 1/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo 

vlastníctve Obce Veľké Pole 

schvaľuje 

VZN č. 1/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo 

vlastníctve Obce Veľké Pole 

zavádza 

s účinnosťou od 21. marca 2017. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 
 

10. VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov v obci Veľké Pole 

Starosta obce prečítal poslancom OZ návrh VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania 

psov v obci Veľké Pole. Po prečítaní VZN č. 2/2017 dostali poslanci obecného zastupiteľstva 

priestor na diskusiu a následne prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 15/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov v obci Veľké Pole 

schvaľuje 

VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov v obci Veľké Pole 

zavádza 

s účinnosťou od 21. marca 2017. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 
 

11. Chov psov v nájomných bytoch 

Starosta obce v súvislosti so schválením VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania 

psov v obci Veľké Pole požiadal poslancom obecného zastupiteľstva o prijatie uznesenia 

ohľadom chovu psov v nájomných bytov v 8 b.j. na budove MŠ. Po vzájomnej diskusií podal 

prvý návrh Ing. Jaroslav Naď, ktorý navrhoval, aby sa v 8 b.j. chov psov zakázal. O návrhu 

prebehlo hlasovanie: 

 



Uznesenie č. 16/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

neschvaľuje 

chov psov v nájomných bytoch v 8 b.j. na budove MŠ 
 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 2 (proti: 1, zdržal sa: 2) 

 

Na základe druhého návrhu sa opätovne hlasovalo o chove psov v 8 b.j. 

 

Uznesenie č. 17/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

chov psov v nájomných bytoch v 8 b.j. na budove MŠ 
 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 3 (proti: 2, zdržal sa: 0) 

 

12. Schválenie inventarizačnej komisie 

Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva o inventarizácií a požiadal ich 

o schválenie inventarizačnej komisie. Po vzájomnej diskusií bolo navrhnuté, aby 

inventarizačnú komisiu tvorili členovia finančnej komisie. Následne bolo prijaté uznesenie.  

 

Uznesenie č. 18/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

inventarizačnú komisiu s týmito členmi komisie: Ing. Jaroslav Naď, Ing. Tibor Naď a František 

Matejov 
 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

13. Diskusia 

Starosta obce otvoril diskusiu. V diskusií informoval poslancov OZ o konaní voľby hlavného 

kontrolóra a podaní žiadostí do 10. marca 2017. Do diskusie sa zapojil Miroslav Jokala, ktorý 

sa pýtal na financovanie nájomných bytov a na celkové náklady použité na výstavbu týchto 

nájomných bytov a z kadiaľ bude poskytnutý úver na predmetnú stavbu. Na otázky mu 

odpovedal starosta obce. Ďalším, ktorý sa zapojil do diskusie bola pani Emília Jokalová, ktorá 

sa pýtala na zverejnenie zápisníc zo zasadnutia OZ na internetovej stránke obce Veľké Pole. 



Ako posledný vystúpil Ing. Jaroslav Naď, ktorý oznámil, že sa bude podieľať na kontrole 

Obecných lesov s.r.o. Veľké Pole. Požiadal starostu obce o súčinnosť pri tejto kontrole. 

 

 

14. Návrh na uznesenie 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 8/2017 – 18/2017 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

 

15. 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, 

záverečný účet obce, VZN č. 1/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv 

nájomných bytov vo vlastníctve Obce Veľké Pole, VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach 

držania psov v obci Veľké Pole. 

 

 

 

 

 

 

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

           František Demeter 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

František Matejov   .............................. 

 

 

Rastislav Lazarek        ..............................      


