
 Zápisnica č. 4/2016 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 20. mája 2016 

 
 
Prítomní: 
 
Starosta obce:  František Demeter 
 
Poslanci OZ:                1. Ing. Milena Demeterová, zástupkyňa starostu 

2. Ing. Tibor Naď, poslanec 
    3. František Matejov, poslanec 

4. Rastislav Lazarek, poslanec 
  

     Anna Prôčková, kontrolórka obce 
 Ospravedlnení:  

Ing. Jaroslav Naď, poslanec 
Hosť:     

     Helena Richterová 
  
  
 

Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Pole 2016-2021. 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015. 
6. Zmena rozpočtu obce Veľké Pole. 
7. Schválenie stavebného dozoru na výstavbe nájomných bytov MŠ. 
8. Informácia o konaní akcie – Majstrovstvá Európy chrtov v obci Veľké Pole. 
9. Informácia o konaní akcie – Deň Medzihoria v Radobici. 
10. Lazarek Erik – žiadosť o odkúpenie pozemku. 
11. Diskusia. 
12. Návrh na uznesenie. 
13. 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, preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je 
uznášania schopné. Na zasadnutí OZ je prítomná aj Anna Prôčková, kontrolórka obce a pani 
Helena Richterová. Ing. Jaroslav Naď sa včas ospravedlnil 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. Program doplnil o bod číslo 11. 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. štvrťrok 2016, ako ja o bod číslo 12. 
Schválenie otváracích hodín – hostinec, ďalej o bod číslo 13. Komunálny odpad – horný 
koniec, potom o bod číslo 14. Objednávka na kamenivo a o bod číslo 15. Zúbeková – 
motokrosová trať. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k doplneniu bodov pripomienky 
a jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 18. Za 
zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu 
Demeterovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení František Matejov 
a Rastislav Lazarek. 
 
Uznesenie č. 17/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 18 
určuje  
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Františka Matejova a Rastislava Lazareka 
 
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 28. apríla 2016 boli 
prijaté uznesenia od 14/2016 do 16/2016. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva schválili a zobrali na vedomie. Starosta obce 
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 



4. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Pole 2016 - 2021 
Starosta obce informoval poslancov OZ s návrhom Komunitného plánu sociálnych služieb 
obce Veľké Pole na roky 2016 až 2021. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 18/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľké Pole 2016 - 2021 
schvaľuje 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Pole 2016 – 2021, ktorý bude tvoriť prílohu v 
zápisnici 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015 
Anna Prôčková kontrolórka obce prečítala poslancom obecného zastupiteľstva Stanovisko 
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015. Po diskusii poslanci OZ prijali 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 19/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015 
schvaľuje 
bez výhrad Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015. 
Stanovisko bude tvoriť prílohu v zápisnici.  
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
6. Zmena rozpočtu obce Veľké Pole 
Starosta obce informoval poslancov OZ s návrhom zmeny rozpočtu. Po vzájomnej diskusii 
poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 20/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 



berie na vedomie 
návrh zmeny rozpočtu obce Veľké Pole 
schvaľuje 
zmenu rozpočtu obce Veľké Pole, ktorá bude tvoriť prílohu v zápisnici 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
7. Schválenie stavebného dozoru na výstavbe nájomných bytov MŠ 
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh, aby stavebný dozor na výstavbe nájomných 
bytov na budove MŠ realizoval Ing. Miroslav Vismek. Pracovnou náplňou stavebného dozoru 
bude kontrolovať, evidovať a zaznamenávať priebeh výstavby nájomných bytov na budove 
MŠ a to 3 krát týždenne, v celkovej dobe 5 hodín týždenne. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ 
prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 21/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
aby stavebný dozor na výstavbe nájomných bytov na budove MŠ vykonával Ing. Miroslav 
Vismek 
schvaľuje 
pre Ing. Miroslava Vismeka mesačnú odmenu za vykonávanie stavebného dozoru na 
výstavbe nájomných bytov na budove MŠ v pracovnej dobe 5 hodín týždenne vo výške 275 
eur. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
8. Informácia o konaní akcie – Majstrovstvá Európy chrtov v obci Veľké Pole 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v našej obci a to v časti Penhýbel sa budú konať 
dňa 16. – 19. júna 2016 Majstrovstvá Európy chrtov.  Po diskusii poslanci OZ prijali 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 22/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
informácie o konaní akcie – Majstrovstvá Európy chrtov 



 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
9. Informácia o konaní akcie – Deň Medzihoria v Radobici  
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v sobotu 25.06.2015 v kultúrno-športovom areáli 
obce Radobica (pri obecnom úrade a kultúrnom dome) sa bude konať už 11. ročník  Dňa 
Medzihoria. Uskutoční sa futbalový turnaj, cykloturistika, pešia túra, strelecké preteky, ako aj 
súťaž obcí vo varení guláša.  V kultúrno spoločenskej časti sa uskutoční prehliadka a krátke 
vystúpenie obecných súborov. Ako hosť programu vystúpi Mgr. Marcela Leiferová  a vo 
večerných hodinách bude tanečná zábava. Pre deti sú pripravené atrakcie ako skákací hrad, 
šmýkala, trampolína, maľovanie na tvar a rôzne detské súťaže. Starosta obce všetkých pozval 
na túto akciu, aby sa prišli zabaviť i podporiť, či reprezentovať našu obec. Po diskusii poslanci 
OZ prijali uznesenie. 
 
 
Uznesenie č. 23/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
informácie o konaní 11. ročníka Dňa Medzihoria v obci Radobica 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
10. Lazarek Erik – odpredaj pozemku 
Starosta obce prečítal prítomným poslancov OZ žiadosť pána Erika Lazareka, bytom Veľké 
Pole č. 265, v ktorej žiada o odkúpenie obecného pozemku E-KN parc. č. 10066/3, čo je 
zastavaná plocha o výmere 617 m2. Pozemok plánuje využívať ako záhradu nakoľko susedí s 
jeho pozemkom. Po prečítaní tejto žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva dostali priestor 
na diskusiu k danej téme a predloženie pripomienok. Potom následne prijali uznesenie. 
 
 
Uznesenie č. 24/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli  
berie na vedomie 
 žiadosť pána Erika Lazareka, bytom Veľké Pole č. 265 o odkúpenie pozemku E-KN parc. č. 
10066/3, čo je zastavaná plocha o výmere 617 m2  



a schvaľuje  
zámer priameho predaja svojho majetku v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov previesť vlastníctvo nehnuteľného 
majetku obce – predať pozemok nachádzajúci sa v katastri obce Veľké Pole, kraj 
Banskobystrický, ktorý je zapísaný v liste vlastníctva č. 437 v registri E, parcelu E-KN parc. č. 
10066/3, čo je zastavaná plocha o výmere 617 m2. 
Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať nadobúdateľ. 
O prevode – odpredaji predmetného nehnuteľného majetku obce rozhodne obecné 
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov a zámer priameho predaja bol zverejnený 15 
dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvo na úradnej tabuli obce a na 
webovom sídle (internetovej stránke obce), pričom zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby.  
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. štvrťrok 2016 
Anna Prôčková kontrolórka obce prečítala poslancom obecného zastupiteľstva správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. štvrťrok 2016, ktorú predkladá v súlade s § 18 
f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po 
prečítaní správy dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu k danej téme 
a predloženie pripomienok. 
 
 
Uznesenie č. 25/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole za 1. štvrťrok 2016. Správa 
bude tvoriť prílohu v zápisnici. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)  
 
 
 
12. Schválenie otváracích hodín – hostinec 
Starosta obce informoval poslancov OZ o návrhu otváracích hodín v hostinci, ktorý má od 1. 
mája 2016 v nájme pani Veronika Jagdvirthová. Po diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 



Uznesenie č. 26/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh otváracích hodín hostinca 
schvaľuje 
otváracie hodiny podľa predloženého návrhu, ktorý bude tvoriť prílohu v zápisnici  
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
 
13. Komunálny odpad – horný koniec 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh zrušiť veľkokapacitný 
kontajner na hornom konci dediny, z dôvodu rýchleho zaplnenia a vysokých nákladov na 
odvoz. Občania na hornom konci si kúpia kuka nádoby, ktoré sa budú zvážať pri obecný úrad. 
Bude potrebné zvolať z ľuďmi z horného konca stretnutie a s nimi diskutovať o zvoze 
komunálneho odpadu. Takisto je potrebné oplotiť veľkokapacitné kontajneri pri MŠ. Po 
diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 27/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
zmenu zvozu komunálneho odpadu na hornom konci 
schvaľuje  
zrušiť od 1. júla 2016 veľkokapacitný kontajner na hornom konci 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
 
14. Objednávka na kamenivo  
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ objednávku na odstrelený kameň od 
odberateľa STO s.r.o., Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorý sa zaviazal, že z lomu 
Veľké Pole – Zaller odvezie 10 000 ton odstreleného kameňa frakcie 0-125, pričom si na 
vlastné náklady zabezpečí odkrývku, odstrel kameniva, či nakládku a iné náklady. Je 
potrebné, aby sa kúpila váha a každé auto predtým ako opustí lom bolo odvážené, 
pričom bude zistená presná hmotnosť odvezeného kameniva. Pred kúpou váhy sa urobí 



prieskum trhu. Potom dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor na diskusiu 
a predloženie pripomienok. Po diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 28/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
objednávku na odstrelený kameň v množstve 10 000 ton 
schvaľuje 
predaj odstreleného kameňa frakcie 0-125 v cene 0,70 eura bez DPH za tonu, pričom všetky 
náklady na výrobu uhradí odberateľ STO s.r.o., Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom 
schvaľuje 
kúpu váhy do lomu Veľké Pole - Zaller 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
 
15. Zúbeková – motokrosová trať 
Starosta obce informoval, že pani Lenka Zúbeková, by chcela v obci vybudovať motokrosovú 
trať a zorganizovať ME v roku 2017. Ako vhodný pozemok je pozemok kde bola stará drvička 
štrku nad cintorínom pri obecnom lome. Po diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 29/2016 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
vybudovať motokrosovú trať 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 4 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
 
16. Diskusia 
Starosta obce otvoril diskusiu a preložil poslancom obecného zastupiteľstva cenovú ponuku 
na okná na budovu MŠ. Ďalej informoval poslancov OZ, že materská škola je od 16. mája 
2016 presťahovaná do kultúrneho domu. Následne dal priestor na diskusiu aj poslancom OZ. 
Do diskusie sa zapojil František Matejov, ktorý predložil cenovú ponuku na zateplenie 
budovy MŠ Veľké Pole v sume 9 350 eur. Cenová ponuka bude tvoriť prílohu v zápisnici. 
 



 
17. Návrh na uznesenie. 
Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 17/2016 – 29/2016 poslanci jednohlasne 
schválili. 
 
 
18. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia OZ, starosta obce toto zasadnutie ukončil 
a poďakoval prítomných poslancom a kontrolórke obce i pani Helene Richterovej za účasť.  
 
 
 
Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria: pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte, 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Pole 2016 – 2021, Stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015, zmena rozpočtu, Správa o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole za 1. štvrťrok 2016, cenová ponuka na 

zateplenie Materskej školy Veľké Pole. 

.    
 
 
 

                      ........................................   
           František Demeter 
                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
František Matejov  .............................. 
 
 
Rastislav Lazarek       ..............................      


