
 Zápisnica č. 5/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 5. júna 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 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Prejednanie návrhu výstavby nájomných bytov na budove MŠ. 

4. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na I. polrok 2015 na dieťa 

navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ Župkov.  

5. Realizácia optických sietí. 

6. Prehodnotenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra na rok 2015. 

7. Oznam o konaní 10. ročníka – Deň Medzihoria. 

8. Prezentácia výstavby vysokorýchlostného širokopásmového internetu v obci, ktoré sú 

vedené ako „biele miesta”. 

9. Diskusia. 

10. 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 

prítomných poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva a konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo má celkom 5 poslancov z ktorých sú podľa prezenčnej listiny prítomný všetci 5 

poslanci, 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 zasadnutia 

obecného zastupiteľstva a požiadal ich o návrhy a doplnenia. Program doplnil o bod číslo      

3. Kontrola plnenia uznesení, bod číslo 9. Zásady verejného obstarávania, bod číslo 10. 

Žiadosť o vydanie súhlasu k vedeniu nn prípojky, bod číslo 11. Prejednanie nájmu 

poľnohospodárskej pôdy, bod číslo 13. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

II. polrok 2015  a bod číslo 15. Návrh na uznesenie. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali 

k doplneniu bodov pripomienky a jednohlasne schválili program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v počte bodov 16. Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil 

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

zvolení Rastislav Lazarek a Ing. Jaroslav Naď. 

 

Uznesenie č. 25/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 16 

určuje  

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Rastislava Lazareka 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 15. mája 2015 boli 
prijaté uznesenia od 21/2015 do 24/2015. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva schválili a zobrali na vedomie, starosta obce 
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
 

 

4. Prejednanie návrhu výstavby nájomných bytov na budove MŠ 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že je potrebné osloviť viac firiem do realizácie 

plánovanej výstavby nájomných bytov, nakoľko spoločnosť Revitalizácia bytových domov, 

s.r.o., Banská Bystrica odstúpila od plánovanej výstavby. Bude potrebné vypracovať výškopis 

na žumpu. 

 

 

5. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na I. polrok 2015 na dieťa navštevujúce 

záujmové vzdelávanie v ZŠ Župkov. 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ Žiadosť o poskytnutí finančných 

prostriedkov na I. polrok 2015 na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ a MŠ 



Župkov, ktorej zriaďovateľom je obec Župkov. Z obce Veľké Pole využívajú 2 deti záujmové 

vzdelávanie, pričom žiadajú príspevok v celkovej výške 33 € na dieťa s rozdelením: I. polrok 

2015 (január – jún) výška príspevku 20 € / dieťa a II. polrok 2015 (september – december) 

výska príspevku 13 € / dieťa.   Po prejednaní bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 26/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutí finančných prostriedkov na I. polrok 2015 na dieťa navštevujúce 

záujmové vzdelávanie v ZŠ a MŠ Župkov, ktorej zriaďovateľom je obec Župkov 

schvaľuje  

poskytnúť obci Župkov ako zriaďovateľovi ZŠ a MŠ Župkov finančné prostriedky na I. polrok 

2015 na záujmové vzdelávanie 2 deti z trvalým pobytom v obci Veľké Pole a to 50 percent z 

celkovej výšky požadovaného príspevku, čo je 16,50 € na jedno dieťa a pre celý kalendárny 

rok 2015. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    

 

 

6. Realizácia optických sietí. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o realizácii optických sietí. Po oboznámení 

obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie. 

 

Uznesenie č. 27/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej 

dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej 

z verejných zdrojov v „bielych miestach” Slovenska” v rámci Operačného programu 

informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového 

internetu 

poveruje  

svojho štatutárneho zástupcu – starostu obce Františka Demetera na podpísanie 

akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania 

a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    



7. Prehodnotenie platu starostu obce a hlavného kontrolóra na rok 2015. 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že raz ročne sa musí prehodnocovať plat starostov  

a hlavného kontrolóra obce podľa priemernej mesačnej mzdy národného hospodárstva za 

predchádzajúci rok, ktorá bola v roku 2014 vo výške 858 €. Ostatné položky platu t.j. násobok 

podľa počtu obyvateľov 1,49 a zvýšenie platu o 11 % zostávajú nezmenené, z toho vyplýva 

858 x 1,49 x 1,11 = 1 419,0462 €, pričom sa zaokrúhľuje nahor na celé eurá, čo činní 1 420 €. 

Plat hlavnej kontrolórky sa tiež prehodnotí na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a skontroluje sa evidencia jej dochádzky. Po diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 28/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

prehodnotenie platu starostu obce a hlavnej kontrolórky 

určuje 

s účinnosťou od 01.01.2015 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových podmienkach starostov v znení neskorších predpisov plat starostovi obce ako 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1  bod 2  

zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce Veľké Pole je 

1,49 násobok, zvýšeného o 11 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení 

neskorších predpisov, čo predstavuje hrubú mesačnú mzdu vo výške 1 420 €. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   

 

 

8. Oznam o konaní 10. ročníka – Deň Medzihoria. 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 27.06.2015 sa bude konať už 10 ročník  Dňa 

Medzihoria v areáli Základnej školy Horná Ves. Naplánovaný je turisticky výstup na Žarnov, 

cyklotúra cyklookruhom Medzihorie, futbalový turnaj, súťaž obcí o najlepší guláš, vystúpenie 

hudobnej skupiny Ploštin Pun, tanečná zábava a o pol noci ohňostroj. Zároveň všetkých 

pozval na túto akciu, aby sa prišli zabaviť i podporiť futbalistov, či kuchárov z našej obce. 

 

 

9. Zásady verejného obstarávania. 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že obec Veľké Pole je verejným 

obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek je povinná postupovať v zmysle  § 6 ods. 1 písm. b) 

zákona NR SR č. 25/2006  Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov a preto je potrebné schváliť zásady verejného obstarávania. Po diskusii poslanci OZ 

prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 29/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

zásady verejného obstarávania 

schvaľuje 

zásady verejného obstarávania, ktoré nadobúdajú platnosť dňom 01.07.2015 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   

 

 

10. Žiadosť o vydanie súhlasu k vedeniu nn prípojky 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 28.5.2015 doručil 

Marek Lendvay a Katarína Novosadová Žiadosť o vydanie súhlasu k vedeniu nn prípojky 

v rámci stavby „Novostavba rodinného domu” a uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve pre 

uzatvorenie vecného bremena na pozemku parcela CKN č. 133/5 – cesta v k.ú. Veľké Pole. Po 

vzájomnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 30/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Žiadosť o vydanie súhlasu k vedeniu nn prípojky v rámci stavby „Novostavba rodinného 

domu” a uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve pre uzatvorenie vecného bremena na 

pozemku parcela CKN č. 133/5 – cesta v k.ú. Veľké Pole  

súhlasí  

s uložením nn prípojky do telesa cesty, ktorá je  evidovanej ako parcela CKN č. 133/5 a je vo 

vlastníctve obce 

súhlasí  

s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve medzi Marekom Lendvayom, Katarínou 

Novosadovou a obcou Veľké Pole pre zriadenie vecného bremena na parcelu CKN č. 133/5 

cesta v k.ú. Veľké Pole 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    

 

 



11. Prejednanie nájmu poľnohospodárskej pôdy. 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že ROĽAN spol. s.r.o. má 

námietky voči nájomnej zmluve a preto zvolal pracovné stretnutie na ktorom sa stretnú 

predstavitelia spoločnosti ROĽAN spol. s.r.o a Roľníckeho družstva Borovce. Koncom roka 

2015 t.j. koncom októbra alebo v novembri bude vyhlásená opäť verejná súťaž na nájom 

obecných pozemkov, ale už na 5 rokov. 

 

 

12. Prezentácia výstavby vysokorýchlostného širokopásmového internetu v obci, ktoré sú 

vedené ako „biele miesta”. 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že zástupca spoločnosti IKT 

services, ktorý im mal prezentovať výstavbu vysokorýchlostného širokopásmového internetu 

v obci Veľké Pole neurobí prezentáciu zo zdravotných dôvodov. 

 

 

13. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

Anna Prôčková informovala poslancov OZ o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na II. polrok 2015.  Aké  kontrolné a iné činnosti vykoná počas druhého polroka. 
Po prečítaní plánu práce mali poslanci OZ priestor na diskusiu a pripomienky k danej 
problematike. 
 
Uznesenie č. 31/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 a zároveň poveruje hlavnú 
kontrolórky k výkonu kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015 bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   

 

 

14. Diskusia 

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

 

 

 

 

15. Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 25/2015 – 31/2015 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 



 

16. 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, 

zásady verejného obstarávania, plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 

2015. 

            

        

 

 

 

 

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

           František Demeter 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

 

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


