
Zápisnica č.2/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 17. mája 2019 

o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  František Demeter 

 

Poslanci OZ:   1.0Ing. Milena Demeterová 

    2.0Jozef Maruška 

    3.0Stanislav Unterfranc 

    4.0Tibor Unterfranc 

    5.0Gejza Uram - ospravedlnený 

   

Hostia:     

1.0Ing. Štefan Vozár, konateľ Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. 

2.  Ing. Božena Lazareková, hlavný kontrolór 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Kontrola podania majetkových priznaní 
5. Správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2018 za 8 b.j vo Veľkom 

Poli 
6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019 na dieťa navštevujúce 

mimoškolskú činnosť iné mimoškolské aktivity v ZŠ a MŠ Župkov, ktorej zriaďovateľom je 
obec Župkov 

7. Ing. Vladimír Boroš – návrh zámeny poľnohospodárskej pôdy 
8. Hlavný kontrolór – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2019 
9. Hlavný kontrolór – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2019 
10. Hlavný kontrolór – Záznam o výsledku kontroly za 1. štvrťrok 2019 
11. Hlavný kontrolór – Kontrola Obecné lesy s.r.o. 
12. Informácia o činnosti Obecných lesov – Ing. Štefan Vozár konateľ  
13. Prerokovanie hospodárskej činnosti – Rozličný tovar obce 
14. Príprava Medzihoria 2019  
15. Prenájom Lomu Zaller 
16. Dotácia z Úradu vlády - detské ihrisko 
17. Schválenie poplatku za prenájom Kultúrneho domu 
18. Financovanie projektu šmykom riadený nakladač 
19. Informácia o investícii finančných prostriedkom do MŠ Veľké Pole   
20. Diskusia. 

21. Návrh na uznesenie. 

22. Záver. 
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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 a hostí na zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom konštatoval, 

že obecné zastupiteľstvo má celkový počet 5poslancov z ktorých sú podľa prezenčnej listiny 

prítomný 4 poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a preto zasadnutie obecného zastupiteľstva 

je uznášania schopné.  

 

 

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. Následne starosta doplnil 

program zasadnutia o body : 

17. Schválenie poplatku za prenájom Kultúrneho domu 

18. Financovanie projektu šmykom riadený nakladač  

19. Informácia o investícii finančných prostriedkom do MŠ Veľké Pole   

Potom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v počte bodov 22. Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil 

starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli 

určení Jozef Maruška a Tibor Unterfranc. 

 

Uznesenie č. 11/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 22 

určuje  

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Jozef Maruška a Tibor Unterfranc 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že dňa 22. februára 2019 boli 

prijaté uznesenia od 1/2019 do 10/2019. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
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4. Kontrola podania majetkových priznaní 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o podaní majetkových priznaní 

starostu obce odovzdané protokolárne dňa 25.03.2019 a majetkové priznanie zastupujúcej 

riaditeľky MŠ Veľké Pole protokolárne odovzdané dňa 29.03.2019. Zároveň požiadal 

poslancov keďže boli na predchádzajúcom zastupiteľstve určení na kontrolu majetkových 

priznaní, aby tak urobili. 

  

Uznesenie č. 12/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

majetkové priznania a po skontrolovaní prijalo uznesenie  

všetkých poslancov 5 prítomní 4 

za správnosť podania majetkové priznania hlasovali 4 poslanci  

(proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

 

5. Správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2018 za 8 b.j. vo 

Veľkom Poli 

Starosta obce prečítal OZ správu o tvorbe a použití fondu prevádzky , údržby a opravách za 

rok 2018 za 8 b.j. : 

Zostatok FO k 31.12.2017                               1 117,99 eur 

Tvorba FO v roku 2018                                    1 741,32 eur 

Výdavky FO v roku 2018                                     409,90 eur 

V tom: 

Fakt.č. 7014 – deratizačné práca -                     120 eur 

Pokladňa – nákup čerpadla –                              169,90 eur 

Fakt.č. 7244 – výmena tlačidlového tabla –     120 eur 

Zostatok FO spolu stav k 31.12.2018             2 449,41 eur 

 

Tvorba fondu opráv vo výške 1 741,32 eur za rok 2018 bude usporiadaná v Záverečnom účte 

Obce Veľké Pole za rok 2018 

 

 

Uznesenie č. 13/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie správu 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 
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6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019 na dieťa navštevujúce 

mimoškolskú činnosť iné mimoškolské aktivity v ZŠ a MŠ Župkov, ktorej zriaďovateľom 

je obec Župkov 

Starosta obce prečítal OZ  žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019 na 

dieťa navštevujúce mimoškolskú činnosť v ZŠ a MŠ Župkov. Potom poslanci OZ dostali 

priestor na diskusiu a prijali uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 14/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť a schvaľuje príspevok na 1. polrok 2019 (január – jún)  na dieťa vo výške 15 eur 

s počtom detí 12 čo je čiastka 180 eur 

Zároveň schvaľuje, aby žiadateľ obec Župkov podala novú žiadosť na 2. polrok 2019 

(september – december) nakoľko sa bude meniť zoznam a počet detí, ktoré budú 

navštevovať mimoškolskú činnosť a iné mimoškolské aktivity v ZŠ Župkov. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

 

7. Ing. Vladimír Boroš – návrh zámeny poľnohospodárskej pôdy 
Starosta obce prečítal žiadosť od Ing. Vladimíra Boroša o návrhu zámeny poľnohospodárskej 
pôdy, ktoré sa nachádza v katastrálnom území Veľké Pole. 
Ide o pozemky nachádzajúce sa v intraviláne a tiež pozemky, ktoré sú zalesnené a v registri C 
vedené ako lesná pôda. Potom poslanci OZ dostali priestor na diskusiu a prijali uznesenie. 
 

Uznesenie č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

neschvaľuje 

zámenu pozemkov z dôvodu rozdrobenosti navrhnutých pozemkov ako zámena  

a táto zámena by bola pre obec neefektívna 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za schválenie zámeny : 0 

Proti zámene : 4 

(zdržal sa: 0, neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

 



Strana 5 z 11 

 

8. Hlavný kontrolór – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 
2019  

Hlavná kontrolórka Mgr. Božena Lazareková prečítala poslancov OZ návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019.  

 Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 je zverejnený na 

internetovej stránke obce. ( www.velkepole.sk )  Návrh plánu kontrolnej činnosti za 1. polrok 

2019 bude tvoriť súčasť zápisnice.  Potom poslanci OZ dostali priestor na diskusiu a 

pripomienky k návrhu. 

 

Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019  

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní 1, nehlasovali: 0) 

 

 

 

9. Hlavný kontrolór – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 
2019 

Hlavná kontrolórka Mgr. Božena Lazareková prečítala poslancov OZ návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019.  

Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 je zverejnený na 

internetovej stránke obce. ( www.velkepole.sk )  Návrh plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 

2019 bude tvoriť súčasť zápisnice.  Poslanci OZ dostali priestor na diskusiu a pripomienky 

k návrhu. 

 

Uznesenie č. 17/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019  

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní 1, nehlasovali: 0) 

 

 

 

 

 

http://www.velkepole.sk/
http://www.velkepole.sk/
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10. Hlavný kontrolór – Záznam o výsledku kontroly za 1. štvrťrok 2019 
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Božena Lazarekova informovala poslancov OZ o kontrole 
plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce, kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 
a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom obce v podmienkach 
obecnej samosprávy a kontrolu dodržiavania uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve za 1. štvrťrok 2019. Záznam o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 
 
Uznesenie č. 18/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

výsledok kontroly za 1. štvrťrok 2019 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní 1, nehlasovali: 0) 

 
 

11. Hlavný kontrolór – Kontrola Obecné lesy s.r.o. 
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Božena Lazarekova informovala poslancov OZ že na základe 
plánu kontrolnej činnosti  vykonala kontrolu DPH za 1. štvrť rok 2019 podľa zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty na Obecných lesoch Veľké Pole s.r.o. 
Záznam o výsledku kontroly bude tvoriť súčasť zápisnice. 
 
Uznesenie č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

výsledok kontroly za 1. štvrťrok 2019 na Obecných lesoch Veľké Pole s.r.o. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní 1, nehlasovali: 0) 

 
 
 
12. Informácia o činnosti Obecných lesov – Ing. Štefan Vozár konateľ  
Ing. Štefan Vozár, konateľ Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. prečítal poslancom obecného 

zastupiteľstva Správu z účtovnej závierky Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. za rok 2018  

Výsledky z účtovnej závierky Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. za rok 2018 

bude tvoriť súčasť zápisnice.  Po prečítaní správy a diskusií poslanci OZ prijali uznesenie. 
 

Uznesenie č.20  /2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 
výsledky z účtovnej závierky Obecné lesy Veľké Pole s.r.o za rok 2018 



Strana 7 z 11 

 

 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní 1, nehlasovali: 0) 

 
13. Prerokovanie hospodárskej činnosti – Rozličný tovar obce 
Starosta obce informoval poslancov OZ o hospodárení prevádzky Rozličný tovar obce za 
obdobie 12/2018 až 4/2019. Táto prevádzka vykazuje medzi príjmami a výdavkami stratu  
2 997,39 eur. Po prečítaní správy poslanci OZ dostali priestor na diskusiu a prijali uznesenie. 
 

Uznesenie č.21  /2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

správu o hospodárení prevádzky Rozličný tovar obce 

schvaľuje  

ponúknuť prenájom prevádzky Rozličný tovar obce Veľké Pole 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

 

14. Príprava Medzihoria 2019  
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v sobotu 29.06.2019 v areáli MŠ minišportového 

ihriska vo Veľkom Poli sa bude konať už 14. ročník Dňa Medzihoria. Uskutoční sa varenie 

gulášu, pešia túra, futbalový turnaj a cyklotúra. V kultúrno spoločenskej časti sa uskutoční 

prehliadka a krátke dvadsať minútové vystúpenie piatich súborov obcí Medzihoria, ktoré 

bude ukončené hymnou Medzihoria. Starosta predstavil program   : 

10.00 hod začiatok futbalového turnaja 

10.30 hod. štart cyklopreteku trasou Medzihoria 

11.00 hod. štart účastníkov pešej túry vo Veľkom Poli  

14.00 hod. príchod turistov a cykloturistov do areálu Minišportového ihriska vo Veľkom Poli 

14.15 hod. SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE a privítanie účastníkov a návštevníkov 

14.30 – 17.15 hod. prehliadka vystúpení ľudových súborov Medzihoria : Horná Ves Oslany, 

Radobica, Veľké Uherce, Veľké Pole 

17.15 – 17.30 hod. Vyhodnotenie športových aktivít 

17.30 – 18.15 hod. Bubnová show 

18.30 hod. vystúpenie zabávača, speváka a imitátora Štefana HRUŠTINCA 

20.00 – 3.00 hod. tanečná zábava s hudobnou skupinou Jewel 

24.00 ohňostroj 

Starosta obce všetkých pozval na túto akciu, aby sa prišli zabaviť i podporiť, či reprezentovať 

našu obec. 
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15. Prenájom Lomu Zaller 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe uznesenia 37/2018 kde bol schválený 
prenájom Lomu Zaller Veľké Pole pre organizáciu DRVEX, s.r.o. so sídlom Lietava 611, 013 18 
Lietava IČO : 36 751 456, DIČ : 2022342839, IČ DPH : SK2022342839 zapísaný v Obchodnom 
registri OS Žilina, Oddiel : Sro, Vložka č. : 18738/L , v zastúpení : Miloš Oravec – konateľ 
sa tento prenájom uskutočňuje. Pre zrealizovanie tohto prenájmu bola do lomu Zaller 
dotiahnutá elektrická energia a internet, označenie lomu a vybudovanie vstupnej rampy. Na 
náklady prenajímateľa boli namontované bezpečnostné kamery, ktoré budú slúžiť na 
stráženie objektu a strojového zariadenia.  

 
 
 

16. Dotácia z Úradu vlády - detské ihrisko 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe podania projektu na Úrad vlády SR 

o dotáciu na detské ihrisko vo výške 10 959 eur bolo obci oznámené že bude poskytnutá 

dotácia vo výške 8 000 eur. Spoluúčasť obce je 5 % z finančných prostriedkov.   

Po prečítaní správy poslanci OZ dostali priestor na diskusiu a prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 22 /2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

informáciu o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 8 000 eur na detské ihrisko 

schvaľuje  

5 % spoluúčasť na financovanie projektu 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

 

 

17.  Schválenie poplatku za prenájom Kultúrneho domu 

Starosta obce Veľké Pole navrhol poslancom OZ o prehodnotenie poplatku za prenájom 

Kultúrneho domu vo Veľkom Poli. Po prejedaní bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 23 /2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

nový cenník poplatkov za prenájom Kultúrneho domu s platnosťou od 17.5.2019 a to 

nasledovne:  
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Občania na trvalom pobyte v obci Veľké Pole 

 svadba  - sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 

10 eur /v lete/ 

17 eur /v zime 

Zábava – sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 

10 eur /v lete/ 

17 eur /v zime 

Rodinné posedenie sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 

5 eur /v lete/ 

10 eur /v zime/ 

Schôdza – sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 

5 eur /v lete/ 

10 eur /v zime/ 

 

Rodinný príslušníci občanov na trvalý pobyt vo Veľkom Poli :  

Svadba  - sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 

20 eur /v lete/ 

34 eur /v zime 

Zábava – sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 

20 eur /v lete/ 

34 eur /v zime 

Rodinné posedenie sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 

10 eur /v lete/ 

20 eur /v zime/ 

Schôdza – sa stanovuje pevnou dennou sadzbou 

10 eur /v lete/ 

20 eur /v zime/ 

 

Letným obdobím je obdobie : od 1. mája do 30. septembra 

Zimným obdobím je obdobie : od 1. októbra do 30. apríla 

 

Cudzím občanom, ktorý nie sú prihlásení  na trvalý pobyt v obci Veľké Pole a nie sú 

v žiadnom príbuzenskom vzťahu sa kultúrny dom neprenajíma. 

V prípade mítingov alebo služieb poskytovaných občanom sa bude prenájom posudzovať 

individuálne zo súhlasom starostu obce. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 
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18.  Financovanie projektu Šmykom riadený nakladač 

Starosta obce informoval poslancov OZ o projekte Šmykom riadený nakladač 

s príslušenstvom a požiadal poslancov o vyjadrenie sa v prípade úspešnosti projektu 

o prefinancovaní vo výške 67 000 eur. Po diskusii bolo prijaté uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 24 /2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

v prípade úspešnosti projektu Šmykom riadený nakladač s príslušenstvom o prefinancovanie 

preklenovacím úverom z banky poverili starostu obce, aby zistil aké sú možnosti a 

podmienky úveru v banke 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomní: 1, nehlasovali: 0) 

 

 

19.  Informácia o investícii finančných prostriedkom do MŠ Veľké Pole   

Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o investícii finančných prostriedkov do 

MŠ Veľké Pole. Investícia sa týka výmeny podlahy v šatni MŠ v hodnote 238, 81 eur 

položenie podlahy bolo vykonané svojpomocne, ďalej sa investovalo do kuchynskej linky 

v hodnote 1 691 eur, spotrebiče do linky 222,60 eur. Spolu bolo zatiaľ preinvestovaných 

2 152,41 eur. 

 

 

20.   Diskusia 

Starosta obce otvoril diskusiu kde informoval poslancov, o ukončení projektu – 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Ďalej v diskusii vystúpila Ing. Demeterová, kde požiadala 

o zrealizovanie opravy žľabu na prístupovej komunikácii pani Eve Dürešová  

 

 

21.  Návrh na uznesenie. 
Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 11/2019 –24/2019 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

 

22.  Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia OZ, starosta obce toto zasadnutie ukončil 

a poďakoval prítomných poslancom za účasť.  
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Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria: pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte,  

Návrh plánu kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019 , Návrh plánu kontrolnej činnosti za 2. 

polrok 2019 , Záznam o výsledku kontroly za 1. štvrťrok 2019 , Záznam o výsledku kontroly 

Obecné Lesy s.r.o., Výsledky z účtovnej závierky Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           František Demeter 

                starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Jozef Maruška  .............................. 

 

 

Tibor Unterfranc         ..............................      


