
Zápisnica č. 4/2015 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 15. mája 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 

 

Ospravedlnení:    

     Anna Prôčková, kontrolórka obce 

 

Hostia:    Bc. Martin Surovčík – zástupca spoločnosti 

     Revitalizácia bytov s.r.o. Banská Bystrica 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Prejednanie návrhu výstavby nájomných bytov na budove MŠ. 

4. Prejednanie návrhu výmeny pozemkov.  

5. Diskusia. 

6. Záver. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Mimoriadne 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 mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo má celkom 5 poslancov z ktorých sú podľa 

prezenčnej listiny prítomný všetci 5 poslanci, mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. Anna Prôčková kontrolórka obce  sa včas ospravedlnila 

starostovi obce za svoju neúčasť. 



2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh programu mimoriadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a požiadal ich o návrhy a doplnenia. Program doplnil 

o bod číslo 3. Kontrola plnenia uznesení, bod číslo 4. Prenájom pozemku  - multifunkčné 

ihrisko, bod číslo 5. Farský úrad – žiadosť, bod číslo 6. Hospodárska činnosť – informácia 

a bod číslo 10. Návrh na uznesenie. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k doplneniu 

bodov pripomienky a jednohlasne schválili program mimoriadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v počte bodov 11. Za zapisovateľku mimoriadneho zasadnutia obecného 

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

a prijatých uznesení boli zvolení Ing. Tibor Naď a Rastislav Lazarek. 

 

Uznesenie č. 21/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 11 

určuje  

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Ing. Tibora Naďa 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 29. apríla 2015 boli 
prijaté uznesenia od 18/2015 do 20/2015. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie, schválili i neschválili, 
starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
 

4. Prejednanie návrhu výstavby nájomných bytov na budove MŠ 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že do zasadnutia mimoriadneho obecného 

zastupiteľstva bolo evidovaných 24 priebežných žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Bc. 

Martin Surovčík zástupca spoločnosti Revitalizácia bytových domov, s.r.o., Banská Bystrica 

podrobnejšie informovali poslancov obecného zastupiteľstva o výstavbe nájomných bytov 

o potrebe vypracovať investičný zámer a ešte je potrebné doriešiť čističku odpadových vôd. 

 

5. Prenájom pozemku – multifunkčné ihrisko 

Starosta obce informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, že výstavba 
multifunkčného ihriska sa bude realizovať na pozemku C-KN parc. č. 485/4 pri budove 
bytovky, ktorý bude prenajatý na 12 rokov v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 2/2015. Po 
prečítaní zmluvy a vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 
 



Uznesenie č. 22/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Zmluvu o nájme pozemku č. 2/2015 

schvaľuje 

nájom pozemku v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 2/2015 a to na dobu 12 rokov 

s nájomným 1 €/rok. Po schválení projektu - multifunkčné ihrisko bude predmetný pozemok 

prevedený do vlastníctva obce a to výmenou za iný pozemok vo vlastníctve obce o tej istej 

výmere. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    

 

6. Prejednanie návrhu výmeny pozemkov 

Starosta obce informoval prítomných poslancov z návrhom výmeny pozemkov. Po vzájomnej 
diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 

Uznesenie č. 23/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

predložený návrh výmeny pozemkov 

schvaľuje 

výmenu pozemkov 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    

 

7. Farský úrad - žiadosť 

Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o finančný príspevok pre 

Rímskokatolícku cirkev, farnosť Veľké Pole. Ján Puchala správca farnosti Veľké Pole spolu 

s farskou radou žiada o finančnú pomoc v hodnote 1 000 €. Finančná pomoc sa použije na 

výmenu podláh a schodov do veže kostola vo Veľkom Poli, nakoľko je to potrebné realizovať 

z dôvodu zlého technického stavu, bezpečnosti a ochrany zdravia. Po vzájomnej diskusii 

poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 24/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť o finančný príspevok 



schvaľuje 

finančnú pomoc vo výške 1 000 €, ktorá sa použije na financovanie opravy podláh a schodov 

do veži kostola vo Veľkom Poli 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    

 

8. Hospodárska činnosť - informácia 

Starosta obce informoval poslancov o hospodárskom výsledku hospodárskej činnosti za prvé 
4 mesiace v roku 2015. Rozličný tovar je v strate 709,67 € a hostinec hospodári zo stratou 
1 209,11 €, čo je spolu 1 918,78 €. Upozornil ich na potrebu riešenia hospodárenia 
v prevádzkach. 
 
9. Diskusia 

Starosta obce dal poslancom OZ priestor na diskusiu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 

10. Návrh na uznesenie 
Predložený návrh na uznesenia z rokovania mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva č. 21/2015 – 24/2015 poslanci jednohlasne schválili. 
 

11. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu mimoriadneho zasadnutia OZ, starosta obce toto 

zasadnutie ukončil a poďakoval prítomných poslancom a aj hosťom za účasť.  

 

Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria: pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte. 

 

 

            

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

           František Demeter 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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


