
Zápisnica č. 3/2017 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 9. júna 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. Žofia Hanusová – OOCR Región GRON  

2. Emília Jokalová 

    3. Miroslav Jokala 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Prezentácia REGIÓNU GRON. 

5. Schválenie zámeny pozemkov – Zúbeková. 

6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017 na dieťa navštevujúce 

mimoškolskú činnosť v ZŠ Župkov. 

7. Mesiariková Mária – žiadosť o opatrovateľskú službu. 

8. Hospodárska činnosť – I. štvrťrok 2017. 

9. ŠFRB – oznámenie o priznaní podpory. 

10. Úprava rozpočtu. 

11. Informácia o konaní Dňa Medzihoria 2017 – Oslany. 

12. Voľba hlavného kontrolóra. 

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. Zároveň starosta obce privítal hostí na zasadnutí OZ, a to Mgr. Žofiu Hanusovú 

výkonnú riaditeľku Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON, pani Emíliu 

Jokalovú vedúcu predajne Obce Veľké Pole s manželom Miroslavom Jokalom. 

 

 

 

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 15. Za zapisovateľku zasadnutia obecného 

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

a prijatých uznesení boli určený Ing. Tibor Naď a Ing. Jaroslav Naď. 

 

Uznesenie č. 19/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 15 

určuje  

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Ing. Tibora Naďa a Ing. Jaroslava 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 3. marca 2017 boli 

prijaté uznesenia od 8/2017 do 18/2017. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 

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

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 



4. Prezentácia REGIÓNU GRON 

Mgr. Žofia Hanusová výkonná riaditeľka OOCR Región GRON informovala poslancom 

obecného zastupiteľstva o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON 

prečítaním výročnej správy, ktorá poskytuje podrobný prehľad o uskutočnených aktivitách 

a o vývoji cestovného ruchu v oblasti v roku 2016. Požiadala poslancov obecného 

zastupiteľstva, aby v diskusií zvážili nadviazanie spolupráce formou členstva obce Veľké Pole 

v tejto organizácií. Po prečítaní výročnej správy, prezentácií a diskusií starosta obce 

poďakoval výkonnej riaditeľke OOCR Región GRON za prezentáciu. 

 

 

 

5. Schválenie zámeny pozemkov 

Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o schválenie 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 10457/2 za pozemok C-KN 

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

odčlenený od pozemku  E-KN 10455/3 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 zámeny 

pozemkov a preštudovaní predloženého geometrického plánu i diskusií poslanci obecného 

zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 20/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh zámeny pozemkov a geometrický plán č. 67/2017 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce –  zámenu pozemkov 

nachádzajúcich sa v obci Veľké Pole, okres Žarnovica, a to zámenu pozemku C-KN 98/4, 

zastavaná plocha o výmere 164 m2 vo vlastníctve pani Nory Zúbekovej v podiele 1/1 za 

pozemok C-KN 100/4, čo je trávnatý porast o výmere 164 m2 vo vlastníctve Obce Veľké Pole 

v podiele 1/1, ktorý bol uvedeným geometrickým plánom odčlenený od pozemku  E-KN 

10455/3. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o zámenu pozemku vo 

vlastníctve žiadateľa, ktorý tento pozemok nevyužíva a je miestnou komunikáciou potrebnou 

pre obec a zámenu obecného pozemku, ktorý bezprostredne hraničí z pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľa, ktorý obec nevyužíva. 



Nadobúdateľ (žiadateľ) Nora Zúbeková, dátum narodenia 18.12.1968, trvale bytom Veľké 

Pole   č. 262, 966 74 Veľké Pole. 

Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať Obecný úrad Veľké Pole. 

Zverejnenie zámeru zámeny pozemku – zameniť predmetný nehnuteľný majetok obce bolo 

zverejnené na základe uznesenia OZ vo Veľkom Poli č. 11/2017 zo dňa 3. marca 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 20.03.2017 do 20.04.2017 vrátane. 

Zároveň potvrdzujem, že pri osobách nadobúdajúcich sa nejedná o blízke osoby v zmysle       

§ 9a ods. 6 zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

 

6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017 na dieťa navštevujúce 

mimoškolskú činnosť v ZŠ Župkov 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ Žiadosť o poskytnutí finančných 

prostriedkov na rok 2017 na dieťa navštevujúce mimoškolskú činnosť iné mimoškolské 

aktivity v ZŠ a MŠ Župkov, ktorej zriaďovateľom je obec Župkov. Z obce Veľké Pole využívajú 

4 deti (Ján Barbora, Lea Barborová, Eliška Dodoková, Anna Kristína Novosadová) 

mimoškolskú činnosť a iné mimoškolské aktivity, pričom je žiadaný príspevok v celkovej 

výške 33,00 € na dieťa a rok 2017 s rozdelením:  na I. polrok 2017 (január – jún) je 

požadovaná výška príspevku 20,00 €/dieťa a na II. polrok 2017 (september – december) 

výška príspevku je 13 €/dieťa. Potom nasledovala diskusia. V diskusií požadujú poslanci 

doručiť zoznam detí aj za II. polrok 2017. Po prejednaní bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 21/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2017 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 4 deti z trvalým pobytom 

v obci Veľké Pole a to 50 percent z celkovej výšky požadovaného príspevku, čo je na I. polrok 

2017 (január – jún) výška príspevku 10,00 €/dieťa a na II. polrok 2017 (september – 

december) 6,50 €/dieťa. 

http://www.velkepole.sk/


Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    

 

 

 

7. Mesiariková Mária - žiadosť o opatrovateľskú službu 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť pani Márie Mesiarikovej 

o poskytnutie opatrovateľskej služby vzhľadom na jej zlý zdravotný stav. Po prečítaní žiadosti 

a predložení všetkých potrebných dokladov dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor 

na diskusiu a následne prijali uznesenie. 

  

Uznesenie č. 22/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť pani Márie Mesiarikovej o poskytnutie opatrovateľskej služby a predložené doklady 

schvaľuje 

opatrovateľskú službu pre pani Máriu Mesiarikovú v dĺžke 4 hodiny denne. 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

 

8. Hospodárska činnosť – I. štvrťrok 2017 

Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva o výsledku hospodárenia 

hospodárskej činnosti t.j. predajne rozličného tovaru obce za I. štvrťrok 2017, ktorý je – 98 €, 

čo je strata. Po krátkej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 23/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

výsledok hospodárenia hospodárskej činnosti t.j. predajne rozličného tovaru obce za               

I. štvrťrok 2017 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 



9. ŠFRB – oznámenie o priznaní podpory 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Oznámenie o priznaní podpory 

z prostriedkov ŠFRB. Žiadosť obce Veľké Pole bola zaevidovaná na ŠFRB  a bol nám priznaný 

úver vo výške 208 500,00 EUR pri úrokovej miere 1 % pre stavbu Výstavba nájomných bytov 

8 b.j. formou nadstavby na MŠ a zateplenie a výmena okien MŠ. 

  

 

 

10. Úprava rozpočtu 

Starosta obce prečítal poslancom OZ návrh úpravy rozpočtu, a to na strane príjmov 2 500 € 

na refundáciu mzdy ÚPSVaR a príjmy 600 € zo štátneho rozpočtu na školské potreby MŠ. Na 

strane výdavkov vznikli výdavky na organizáciu Olympiády MŠ vo výške 1 400 €, výdavky 

použité pri príležitosti 400 výročia vysvätenia kostola vo Veľkom Poli v čiastke 1 400 €, 

výdavky 2 500 € na refundáciu mzdy ÚPSVaR a výdavky 600 € na školské potreby MŠ. Po 

prečítaní návrhu zmeny rozpočtu dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na 

diskusiu a následne prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 24/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

návrh úpravy rozpočtu 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu, ktorá bude tvoriť prílohu v zápisnici 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

 

11. Informácia o konaní Dňa Medzihoria 2017 - Oslany 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že v sobotu 01.07.2017 v areáli Základnej školy 

Oslany sa bude konať už 12. ročník Dňa Medzihoria. Uskutoční sa varenie gulášu, pešia túra, 

futbalový turnaj a cykloturistické preteky. V kultúrno spoločenskej časti sa uskutoční 

prehliadka a krátke polhodinové vystúpenie piatich súborov obcí Medzihoria, ktoré bude 

ukončené hymnou Medzihoria. Ako hosť Dňa Medzihoria vystúpi hudobná skupina 

„Kollárovci” v čase od 18:00 – 19:00 hod. a vo večerných hodinách bude tanečná zábava so 

skupinou Eminent. Pre deti sú pripravené atrakcie ako skákací hrad, šmýkala, trampolína, 

maľovanie na tvár, rôzne detské súťaže a jazda na koňoch. Starosta obce všetkých pozval na 

túto akciu, aby sa prišli zabaviť i podporiť, či reprezentovať našu obec. 

 



12. Voľba hlavného kontrolóra 

Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva, že do voľby hlavného 

kontrolóra sa opäť nikto neprihlásil. Navrhuje zvýšiť úväzok hlavného kontrolóra na 0,10. Po 

vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 25/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

že do vyhláseného výberového konania na hlavného kontrolóra sa nikto nezapojil 

schvaľuje 

vyhlásiť nové výberové konanie na hlavného kontrolóra obce z úväzkom 0,10 

 

Všetkých poslancov:  5 

Prítomných: 5 

Za: 4 (proti: 1, zdržal sa: 0) 

 

 

 

13. Diskusia 

Starosta obce otvoril diskusiu. Informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že na 

Ministerstvo financií bola poslaná žiadosť na dotáciu na opravu kultúrneho domu a to 

konkrétne na výmenu okien a dverí. Ďalej starosta obce informoval poslancov obecného 

zastupiteľstva, že Ministerstvo vnútra poslalo výzvu na možnosť získania dotácie na opravu 

požiarnej zbrojnice. Vyšla aj výzva na multifunkčné ihriská. Ing. Jaroslav Naď sa tiež zapojil do 

diskusie, pričom sa informoval, že prečo nie sú rozložené nádoby na separovaný odpad. 

Starosta obce ubezpečil pána poslanca, že nádoby na separovaný odpad budú v krátkej dobe 

rozmiestnené po obci a na nich budú nalepené nálepky, ktoré sú už vyrobené. Ing. Tibor Naď 

chce ľudí, ktorí separujú komunálny odpad stimulovať a ešte viac motivovať k separovaniu 

odpadu, a to zľavou na miestnom poplatku za komunálny odpad. Starosta obce pripomenul 

poslancom obecného zastupiteľstva, že túto zľavu bude potrebné prejednať pri schvaľovaní 

a prijímaní VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 

2018. Miroslav Jokala požiadal informovať občanov o zasadnutí obecného zastupiteľstva 

miestnym rozhlasom. 

 

 

 

14. Návrh na uznesenie 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 19/2017 – 25/2017 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, 

úprava rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

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

           František Demeter 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Ing. Tibor Naď    .............................. 

 

 

 

Ing. Jaroslav Naď        ..............................      


