Zápisnica č. 2/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli
dňa 23. marca 2018
o 7,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní:
Starosta obce:

František Demeter

Poslanci OZ:

1. Ing. Milena Demeterová, zástupkyňa starostu
2. Jozef Maruška, poslanec
3. Ing. Tibor Naď, poslanec
4. Rastislav Lazarek, poslanec

Ospravedlnení:
1. Ing. Jaroslav Naď, poslanec
2. Ing. Miroslava Rečlová, hlavná kontrolórka obce

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Schválenie záložnej zmluvy na 8 b.j. medzi zmluvnými stranami Obec Veľké Pole
a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
5. Schválenie spolufinancovania z vlastných prostriedkov vo výške 5 percent projektu
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Veľké Pole“.
6. Žiadosť o vyasfaltovanie vjazdu k nehnuteľnosti súpisné číslo 3.
7. Žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty k rodinnému domu súpisné číslo 53.
8. Odovzdanie majetkového priznania starostu obce za rok 2017 komisií ktorá je vytvorená
z poslancov OZ.
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 4
poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné. Ing. Jaroslav Naď a Ing. Miroslava Rečlová, hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnili
starostovi obce za svoju neúčasť.

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 návrhy ani pripomienky a jednohlasne schválili program zasadnutia
obecného zastupiteľstva v počte bodov 11. Za zapisovateľku zasadnutia obecného
zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za overovateľov zápisnice
a prijatých uznesení boli určený Rastislav Lazarek a Jozef Maruška.

Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 11
určuje
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Rastislava Lazareka a Jozefa Marušku
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. marca 2018 boli
prijaté uznesenia od 1/2018 do 12/2018. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané.
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. Starosta obce
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

4. Schválenie záložnej zmluvy na 8 b.j. medzi zmluvnými stranami Obec Veľké Pole
a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva záložnú zmluvu č. 0025-PRB2017/Z na zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky na zabezpečenie nájomného charakteru k 8 b.j. Veľké Pole, na výstavbu ktorých
bola v zmysle tejto záložnej zmluvy poskytnutá dotácia vo výške 139 000,00 eur. Táto zmluva
bola predložená katastrálnemu odboru Okresného úradu Žarnovica pre zabezpečenie vkladu
a bol vypracovaný Návrh na vklad záložného práva na 8 b.j. do katastra nehnuteľnosti.
Uvedená zmluva bola zverejnená na internete dňa 19.03.2018 cez zmluvy.eGov.sk. Po
diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.

Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
záložnú zmluvu na 8 b.j. medzi zmluvnými stranami Obec Veľké Pole a Ministerstvo dopravy
a výstavby Slovenskej republiky
a schvaľuje
záložnú zmluvu č. 0025-PRB-2017/Z na zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zabezpečenie nájomného charakteru k 8 b.j.
Veľké Pole, na výstavbu ktorých bola v zmysle tejto záložnej zmluvy poskytnutá dotácia vo
výške 139 000,00 eur.

Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

5. Schválenie spolufinancovania z vlastných prostriedkov vo výške 5 percent projektu
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Veľké Pole“.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podaní žiadosti o dotáciu na
projekt s názvom „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Veľké Pole“ v rámci výzvy č. VI.
P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Rozpočet na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice je vo výške 17 264,54 eur. Ide o projekt na rekonštrukciu požiarných
zbrojníc do 30 000,00 eur. V prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie
30 000,00 eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov. Potom
nasledovala diskusia. V diskusií sa Ing. Tibor Naď informoval, že čo sa ide robiť touto
rekonštrukciou. Starosta obce mu odpovedal. Po diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.

Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
v obci Veľké Pole“ v rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
schvaľuje
zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5 %
z celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie
30 000,00 eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov).
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

6. Žiadosť o vyasfaltovanie vjazdu k nehnuteľnosti súpisné číslo 3.
Starosta obce informoval prítomným poslancom, že pani Emília Jokalová doručila dňa
19.03.2018 žiadosť o vyasfaltovanie vjazdu k nehnuteľnosti súpisné číslo 3. Potom
nasledovala diskusia. Ing. Milena Demeterová navrhla požadovanú cestu vyasfaltovať.
Starosta obce navrhol urobiť vysprávky od pána Janáka po Maceka. Pán Jozef Maruška
navrhol urobiť opravu cesty od pani Čengerovej po pani Ing. Milenu Demeterovú. Ing. Tibor
Naď požaduje, aby žiadosti ktoré prišli až teraz, tak by mali počkať. Je treba opraviť cestu ku
kostolu. Po vzájomnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť o vyasfaltovanie vjazdu k nehnuteľnosti súpisné číslo 3
a schvaľuje
vyasfaltovanie vjazdu k nehnuteľnosti súpisné číslo 3
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

7. Žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty k rodinnému domu súpisné číslo 53.
Starosta obce prečítal prítomným poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť
o vyasfaltovanie prístupovej cesty k rodinnému domu súpisné číslo 53, podpísanú užívateľmi

prístupovej cesty a to: Elenou Laurenčíkovou, rodinou Jahodníkovou, Popiakovou,
Klimanovou a rodinou Uramovou. Žiadosť odôvodňujú tým, že v zimnom období nie je
možné udržiavať obecnú komunikáciu v požadovanom stave a v prípade nepriaznivého
počasia a dažďov je cesta rozbahnená a neprejazdná k uvedenej nehnuteľnosti. Potom
nasledovala diskusia. Uvedená cesta má minimálnu dĺžku 100 metrov. Starosta obce osloví
firmu, či na spevnenie tejto cesty postačí podkladová vrstva drveného asfaltu AC 16 L
o hrúbke 3 cm a asfaltová vrstva AC 11 O, hrúbky 6 cm. Bude potrebné dať vypracovať
cenovú ponuku aj na tento úsek cesty, ktorá bude zahrnutá do výberového konania. Po
diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej cesty
a schvaľuje
spevnenie a vyasfaltovanie prístupovej cesty k rodinnému domu súpisné číslo 53.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

8. Odovzdanie majetkového priznania starostu obce za rok 2017 komisií ktorá je
vytvorená z poslancov OZ.
Starosta obce predložil komisií na preberanie majetkových priznaní, ktorá je vytvorená
z poslancov obecného zastupiteľstva majetkové priznania za rok 2017. Potom poslanci
obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
predloženie majetkového priznania starostu obce za rok 2017
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

9. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa zapojil Ing. Tibor Naď, že prečo nie je
mimoriadne zastupiteľstvo. Starosta obce mu odpovedal, že neexistuje mimoriadne
zastupiteľstvo. Ďalej sa starosta vyjadril, že dodržiava plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
v zmysle zákona. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace. Keďže starosta považoval za potrebné zvolať obecné zastupiteľstvo, tak ho aj zvolal,
aj mimo plánu.

10. Návrh na uznesenie
Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 13/2018 – 18/2018 poslanci jednohlasne
schválili.

11. 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.

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

Overovatelia zápisnice:

Rastislav Lazarek

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

Jozef Maruška

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

