
Zápisnica č. 5/2017 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 25. októbra 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. Rastislav Lazarek, poslanec 

 

Hosť:     

1. Jozef Maruška, náhradník za poslanca 

2. Dušan Danko, kandidát na HK 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Voľba hlavného kontrolóra. 

5. Diskusia. 

6. Návrh na uznesenie. 

7. 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 hosťa, pričom konštatoval, 

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

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

je uznášania schopné. Starosta oznámil prítomným poslancom, že František Matejov sa vzdal 

dňa 23.10.2017 písomne funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.   

 



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. Starosta obce doplnil program  

o bod číslo 4. Zloženie sľubu prvého náhradníka Jozefa Marušku za poslanca obecného 

zastupiteľstva vo Veľkom Poli, nakoľko sa František Matejov vzdal funkcie poslanca 

obecného zastupiteľstva. Potom poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 8. Za zapisovateľku zasadnutia 

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

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

 

Uznesenie č. 34/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 8 

určuje  

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Ing. Jaroslava Naďa a Ing. Tibora Naďa 

 

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 8. septembra 2017 

boli prijaté uznesenia od 26/2017 do 33/2017. Všetky uznesenia boli starostom obce 

podpísané. Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. 

Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 

 

4. Zloženie sľubu prvého náhradníka Jozefa Marušku za poslanca obecného zastupiteľstva 

vo Veľkom Poli. 

Jozef Maruška prvý náhradník za poslanca OZ vo Veľkom Poli, ktorý vo voľbách do orgánov 

samosprávy Obce Veľké Pole konaných dňa 15.11.2014 získal 50 platných hlasov zložil sľub 

poslanca a svojím podpisom overil platnosť. Následne bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 35/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného poslanca Jozefa Marušku.  

Tento sľub bude tvoriť prílohu v zápisnici. 



Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 4 

Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

5. Voľba hlavného kontrolóra 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o voľbe hlavného kontrolóra, 

kde v termíne do 19.10.2017 do 12,00 hod. prišla jedna obálka s označením „Voľba HK - 

Neotvárať“. Obálku otvoril a jej obsah prečítal starosta obce, kde boli splnené všetky 

podmienky. Poslanci mohli a kládli otázky kandidátovi na post hlavného kontrolóra obce. 

Poslanec Rastislav Lazarek sa opýtal, či pracoval v danej oblasti, a či má ekonomické 

vzdelanie. Pán Dušan Danko odpovedal, že nepracoval v danej oblasti, bude sa učiť na 

Veľkom Poli pri vykonávaní funkcie hlavného kontrolóra a má kamarátku audítorku, ktorá 

mu s tým pomôže. Ďalej uviedol, že vyštudoval na škole ekonomický smer, pričom Ing. 

Milena Demeterová poprosila starostu obce, aby prečítal z maturitného vysvedčenia jeho 

vzdelanie. Smer, ktorý vyštudoval bol technický. Starosta obce sa opýtal pána Danka či 

vykonával kontrolnú činnosť a či má skúsenosti a znalosti vo verejnej správe. Jeho odpoveď 

na otázku bola nie. Ing. Milena Demeterová kládla otázky z ekonomickej oblasti a z oblasti 

verejnej správy a účtovníctva, na ktoré kandidát nevedel odpovedať. Napr. Čo je účtovná 

závierka a konsolidovaná účtovná závierka a jej rozdiel, pričom kandidát opäť nevedel 

odpovedať. Kde sa dá zistiť hospodársky výsledok iba v súvahe. Odpovedal, že všetky účty 

musia mať na konci roka zostatok. Odpovedal, že audítora určuje štát, na rozpočet obce sa 

vyjadril, že správu k rozpočtu môže dať až po audite. Nevedel rozdelenie príjmov.  

Po prezentácií kandidáta na post hlavného kontrolóra obce a vzájomnej diskusií poslanci 

obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 36/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

prihlášku pána Danka a jeho prezentáciu vedomostí a skúseností v danej oblasti 

neschvaľuje 

na post hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole pána Danka z dôvodu vážnych neznalostí 

a žiadnych pracovných skúseností v danej oblasti 

 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za zvolenie: 2  

Proti zvoleniu: 3 

 



6. Odvolanie overovateľov zápisnice Ing. Jaroslava Naďa a Ing. Tibora Naďa z dôvodu 

neúčasti 

Starosta obce požiadal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o odvolanie 

overovateľov zápisnice Ing. Jaroslava Naďa a Ing. Tibora Naďa z dôvodu neúčasti,  nakoľko po 

voľbe hlavného kontrolóra títo poslanci opustili zasadačku a odišli zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Následne prebehlo hlasovanie a bolo prijaté uznesenie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Uznesenie č. 37/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

odvolať overovateľov zápisnice Ing. Jaroslava Naďa a Ing. Tibora Naďa z dôvodu neúčasti  

 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 3 

Za: 3 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

 

 

7. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

Starosta obce predložil prítomným poslancom obecného zastupiteľstva návrh úpravy 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starosta obce doplnil program  o bod číslo 8. 

Výberové konanie na post hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole. Potom poslanci obecného 

zastupiteľstva jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte 

bodov 11. Za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli schválení Rastislav Lazarek 

a Jozef Maruška. 

 

 

Uznesenie č. 38/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 11 

schvaľuje 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Rastislava Lazareka a Jozefa Marušku 

 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 3 

Za: 3 (proti: 0, zdržal sa: 0) 



8. Výberové konanie na post hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole 

Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva navrhli vyhlásiť nové výberové konanie na post 

hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole s úväzkom 0,15. Následne prítomní poslanci obecného 

zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 39/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

vyhlásenie nového výberového konania na post hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole s 

úväzkom 0,15 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 3 

Za: 3 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

9. Diskusia 

Starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 

10. Návrh na uznesenie 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 34/2017 – 39/2017 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

11. 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, 

sľub poslanca. 

 

 

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

           František Demeter 

                starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

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

 

 

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


