Zápisnica č. 6/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli
dňa 19. augusta 2016

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
Anna Prôčková, kontrolórka obce

Hosť:
Helena Richterová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Schválenie VZN č. 1/2016 – o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Veľké Pole.
5. Verejné obstarávanie výmeny okien na budove hospodárskej činnosti.
6. Nákup cestnej váhy do lomu cez elektronické trhovisko.
7. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.
8. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra.
9. Prejednanie a schválenie rámcovej zmluvy na odber štrku.
10. Prejednanie zájazdu na vinobranie a do Poľska.
11. Informácia o montáži vežových hodín na kostol.
12. Unterfranc Tibor a man. Monika, Veľké Pole – žiadosť o odpredaj pozemku.
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 všetci 5
poslanci, čo je nadpolovičná väčšina a preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné. Na zasadnutí OZ je prítomná aj Anna Prôčková, kontrolórka obce a pani Helena
Richterová.

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 13.
Odpredaj pozemku - Ing. Tibor Naď, potom o bod číslo 14. Odpredaj pozemku - Ivan Bartoš
a o bod 15. Úprava rozpočtu. 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. 36/2016
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: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že dňa 20. mája 2016 boli
prijaté uznesenia od 30/2016 do 35/2016. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané.
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. Starosta obce
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

4. Schválenie VZN č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Veľké Pole
Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva, že obec Veľké Pole v súlade s
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je povinná
vydať VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci Veľké Pole. Následne
starosta obce prečítal poslancom OZ návrh VZN č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska v obci Veľké Pole. Po prečítaní VZN a vzájomnej diskusií poslanci obecného
zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh VZN č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Veľké Pole
schvaľuje
VZN č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Veľké Pole
zavádza
s účinnosťou od 1. októbra 2016. VZN bude tvoriť prílohu v zápisnici.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)
5. Verejné obstarávanie výmeny okien na budove hospodárskej činnosti
Starosta obce informoval poslancom OZ a kontrolórku obce, že do verejnej súťaže na
stavebné práce „Výmena okien na obecnej budove potravín a pohostinstva” sa prihlásilo 8
firiem, pričom prišli 3 cenové ponuky. Víťaznou a ekonomicky najvýhodnejšou bola cenová
ponuka od spoločnosti ALUokno s.r.o. so sídlom v Lehôtke pod Brehmi s cenou 12 409,51 €
s DPH. Firma má na realizáciu výmeny okien 20 pracovných dní. Z vlastných zdrojov sa
použije 5 400 €. S touto spoločnosťou bola podpísaná zmluva o dielo a zverejnená podľa § 5a
ods. 11 zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám znení neskorších
predpisov. Potom poslanci OZ dostali priestor na diskusiu a následne prijali uznesenie.
Uznesenie č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
výsledok verejnej súťaže a ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku spoločnosti ALUokno s.r.o. so
sídlom v Lehôtke pod Brehmi s cenou 12 409,51 € s DPH
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

6. Nákup cestnej váhy do lomu cez elektronické trhovisko
Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva a aj kontrolórku obce, že dňa
11.08.2016 sa konalo verejné obstarávanie cez elektronické trhovisko resp. cez EKS
(elektronický kontraktačný systém) na komplexnú dodávku cestnej elektronickej váhy do
obecného lomu. Do elektronickej aukcie sa zapojili 2 spoločnosti a to TENZONA Slovakia
s.r.o., Bratislava a WESICO s.r.o., Bánovce nad Bebravou. Víťazom elektronickej aukcie
a dodávateľom cestnej mostovej elektronickej váhy do lomu sa stala spoločnosť TENZONA
Slovakia s.r.o., Bratislava s cenou 15 400,00 € bez DPH. Spoločnosť WESICO s.r.o., Bánovce
nad Bebravou ponúkla minimálnu cenu 15 500,00 € bez DPH. Potom poslanci OZ dostali
priestor na diskusiu a následne prijali uznesenie.
Uznesenie č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
výsledok elektronickej aukcie a víťaznú ponuku dodávateľa cestnej mostovej váhy do
obecného lomu, ktorým je spoločnosť TENZONA Slovakia s.r.o., Bratislava s víťaznou cenou
15 400,00 € bez DPH.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

7. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Anna Prôčková informovala poslancov OZ o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2016. Aké kontrolné a iné činnosti vykoná počas druhého polroka.
Po prečítaní Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 mali
poslanci OZ priestor na diskusiu a pripomienky k danej problematike. Následne poslanci OZ
prijali uznesenie.
Uznesenie č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016, ktorý bude tvoriť
prílohu v zápisnici
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

8. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra
Anna Prôčková kontrolórka obce prečítala prítomným poslancom OZ Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za 2. štvrťrok 2016. Po prečítaní tejto správy a vzájomnej
diskusii poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Veľké Pole za 2. štvrťrok 2016, ktorá
bude tvoriť prílohu v zápisnici

Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

9. Prejednanie a schválenie rámcovej zmluvy na odber štrku
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ a kontrolórke obce i pani Richterovej Návrh
rámcovej kúpnej zmluvy na predaj kameniva. Poslanci doplnili do zmluvy riešenie dodávky
štrku pre maloodber štrku pre občanov a chatárov obce. Po prečítaní Návrhu rámcovej
kúpnej zmluvy a vzájomnej diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
Návrh rámcovej kúpnej zmluvy na predaj kameniva
schvaľuje
rámcovú kúpnu zmluvu na predaj kameniva, ktorá bude tvoriť prílohu v zápisnici

Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

10. Prejednanie zájazdu na vinobranie a do Poľska
Starosta obce informoval prítomným poslancom OZ, že je naplánovaný zájazd na vinobranie
do Pezinka a nákupy do Poľska. Po vzájomnej diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.

Uznesenie č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
informácie o naplánovanom zájazde na vinobranie a do Poľska
schvaľuje
zájazd na vinobranie a do Poľska za nezmenených podmienok z predchádzajúceho roka
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

11. Informácia o montáži vežových hodín na kostol
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 12. – 15. septembra
2016 je dohodnutí termín so stavebnou firmou pre montáž hodín na vežu kostola vo Veľkom
Poli. Montážne práce začnú v pondelok 12. septembra 2016 o 8,00 hod. Je potrebné aby
v tieto dni bolo nachytané lešenie pred ciferníkom. Následne bude v kostole pri tejto
príležitosti namontovaná aj pamätná tabula (v slovenskom a aj v nemeckom jazyku)
s nasledovným textom: HODINY DO VEŽE KOSTOLA „VŠETKÝCH SVÄTÝCH” VO VEĽKOM POLI
BOLI OSADENÉ FIRMOU GLOCKEN & TURMUHREN CHRISTIAN BECK Z MESTA KÖLLEDA
(THÜRINGEN). ORGANIZÁCIA A FINANCOVANIE SA REALIZOVALI CEZ „SPOLOČENSTVO OBCÍ
VEĽKÉ POLE / PÍLA” SO SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO. K TOMUTO ZOSKUPENIU OBCÍ
PATRIA BÝVALÍ OBYVATELIA VEĽKÉHO POĽA A PÍLY A ICH POTOMKOVIA V NEMECKU, NA
SLOVENSKU, VO FRANCÚZKU, ŠVAJČIARSKU, V KANADE, USA A BRASILIEN. NA FINANCOVANÍ
PROJEKTU SA PODIEĽAL POMOCNÝ ZVÄZ KARPATSKO-NEMECKÝCH KATOLÍKOV
(ORGANIZÁCIA A KRAJINSKÝ SPOLOK KARPATSKÝCH NEMCOV V SPOLKOVEJ REPUBLIKE
NEMECKO). SEPTEMBER 2016.

12. Untrefranc Tibor a manž. Monika, Veľké Pole – žiadosť o odpredaj pozemku
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť pána Tibora Unterfranca a manželky Moniky
Unterfrancovej, bytom Veľké Pole č. 41 o odkúpenie pozemku E-KN parc. č. 9 137, čo je
ostatná plocha o výmere 90 m2. Keďže ide o časť pozemku E-KN parc. č. 9 137 je potrebné
dať vypracovať geometrický plán a aj znalecký posudok. Po prečítaní žiadosti a diskusií
poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť pána Tibora Unterfranca a manželky Moniky Unterfrancovej, bytom Veľké Pole č. 41
o odkúpenie časti pozemku E-KN parc. č. 9 137, čo je ostatná plocha o výmere 90 m2

schvaľuje
zámer predaja svojho majetku obchodnou verejnou súťažou v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) a §
9a ods. 3 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, časť
parcely E-KN parc. č. 9 137, čo je ostatná plocha o výmere 90 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.
K schváleniu predaja je potrebné dať vypracovať geometrický plán a znalecký posudok na
požadovaný pozemok.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

13. Odpredaj pozemku – Ing. Tibor Naď
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 17.08.2016 bola na
Obec Veľké Pole doručená žiadosť o odkúpenie pozemku evidovaná pod spisovým číslom
157/2016. Ing. Tibor Naď s manželkou Veronikou Naďovou žiadajú o odkúpenie pozemku za
rodinným domom č. 97, ktorého sú vlastníkom. Jedná sa o pozemok na parcele E-KN 59
o výmere 26 m2 a časť pozemku na parcele E-KN 9 136 o výmere cca. 54 m2. Starosta obce
informoval prítomných, že vlastníkom parcely E-KN parc. č. 9 136 je Obec Veľké Pole, ale
parcela E-KN parc. č. 59 je vo vlastníctve Okresného úradu Banská Bystrica. Po prečítaní
žiadosti a diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť Ing. Tibora Naďa a manželky Veroniky Naďovej, bytom Veľké Pole č. 59 o odkúpenie
časti pozemku E-KN parc. č. 9 136, čo je ostatná plocha o výmere 54 m2
schvaľuje
zámer predaja svojho majetku obchodnou verejnou súťažou v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) a §
9a ods. 3 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, časti
parcely E-KN parc. č. 9 136, čo je ostatná plocha o výmere 54 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.
K schváleniu predaja je potrebné dať vypracovať geometrický plán a znalecký posudok na
požadovaný pozemok.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 1)

14. Odpredaj pozemku – Ivan Bartoš
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť pána Ivana Bartoša, bytom Veľké Pole č. 175
o kúpu pozemku E-KN parc. č. 10 412/1, čo je TTP o výmere 342 m2. Po prečítaní žiadosti a
diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť pána Ivana Bartoša, bytom Veľké Pole č. 175 o kúpu pozemku E-KN parc. č. 10 412/1,
čo je TTP o výmere 342 m2
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.
10 412/1, čo je TTP o výmere 342 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.
K schváleniu predaja je potrebné vytýčiť pozemok v teréne a dať vypracovať znalecký
posudok na požadovaný pozemok.

Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

15. Úprava rozpočtu
Helena Richterová informovala poslancov OZ o návrhu úpravy rozpočtu, z dôvodu zateplenia
a výmeny okien na budove MŠ a to v časti príjmov a výdavkov. Ide o výdavky vo výške
24 991,75 €. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie.

Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh úpravy rozpočtu
schvaľuje
úpravu rozpočtu a to výdavky vo výške 24 991,75 € na zateplenie a výmenu okien na budove
MŠ a to v súlade zo Zmluvou o dielo č.0162/2016/1, ktorá bude tvoriť v zápisnici prílohu

Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 5
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)

16. Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu. Do diskusie sa zapojil Ing. Jaroslav Naď s požiadavkou na
starostu obce o vysvetlenie stiahnutia veľkoplošných kontajnerov z horného konca. Následne
starosta informoval prítomných o dôvode stiahnutia veľkokapacitných kontajnerov a
nákladoch na zvoz odpadu z týchto kontajnerov.

17. Návrh na uznesenie
Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 36/2016 – 47/2016 poslanci jednohlasne
schválili.

18. 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,
VZN č. 1/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Veľké Pole, Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016, Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za 2. štvrťrok 2016, rámcová kúpna zmluva na predaj kameniva, úprava
rozpočtu.

........................................
František Demeter
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

František Matejov

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

Rastislav Lazarek

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

