Zápisnica č. 6/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli
dňa 14. septembra 2018
o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní:
Starosta obce:

František Demeter

Poslanci OZ:

1. Ing. Milena Demeterová, zástupkyňa starostu
2. Jozef Maruška, poslanec
3. Ing. Jaroslav Naď, poslanec
4. Ing. Tibor Naď, poslanec

Ospravedlnení:
1.0Rastislav Lazarek, poslanec
2.0Ing. Miroslava Rosenbergová, hlavná kontrolórka obce
Hostia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stanislava Jagdvirthová
Miroslav Jokala
Monika Unterfrancová
Roman Ježo
Dominika Ježová
Milan Vician
Ing. Štefan Bartoš

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Vyjadrenie k možnosti uskladnenia prebytočného výkopu zmesi zeminy a kameniva.
5. Ďuriš Juraj – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
6. Žiadosť o odpredaj pozemku Tibor Unterfranc a manž. Monika Unterfrancová.
7. Ing. Oliver Kubík – oprava prístupovej cesty k chatám Tomov štál.
8. Jagdvirthová Stanislava opätovná žiadosť o opravu prístupovej cesty a o zriadenie
verejného osvetlenia.
9. Čuháková Martina – žiadosť o prístupovú komunikáciu.
10. Hlavný kontrolór – návrh správy o výsledku kontroly.
11. Marušková Gabriela – žiadosť o opatrovateľskú službu.
12. Ing. Bibiána Demeterová – žiadosť o opravu cestnej komunikácie.
13. Prerokovanie zájazdu do Poľska.
14. Prerokovanie nájmu Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. za rok 2018.
15. Schválenie zámeny pozemkov.
16. Diskusia.
17. Návrh na uznesenie.
18. 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 a preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné. Rastislav Lazarek, poslanec obecného zastupiteľstva a Ing. Miroslava
Rosenbergová, hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnili starostovi obce za svoju neúčasť.
Starosta obce privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva občanov obce, a to Stanislavu
Jagdvirthovú, Miroslava Jokalu, Moniku Unterfrancovú, Milana Viciana, Romana Ježa,
Dominiku Ježovú a Ing. Štefana Bartoša.

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 16. Úprava rozpočtu za rok 2018, bod číslo 17. Žiadosť o opravu prístupovej cesty
k rodinným domom, bod číslo 18. Roman Ježo a manž. Ľubica - žiadosť o odkúpenie
pozemku, bod číslo 19. Schválenie komunitného plánu 2018 – 2023 a o bod číslo 20. Žiadosť
o zakúpenie dverí do MŠ. Potom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne
schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 23. Za zapisovateľku
zasadnutia obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli určený Jozef Maruška a Ing. Tibor Naď.

Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 23
určuje
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Jozefa Marušku 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. augusta 2018 boli
prijaté uznesenia od 31/2018 do 37/2018. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané.
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. Starosta obce
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

4. Vyjadrenie k možnosti uskladnenia prebytočného výkopu zmesi zeminy a kameniva
Starosta obce požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie k žiadosti uskladnenia
prebytočného výkopu zmesi zeminy a kameniva v lome Veľké Pole. Jedná sa o výkop z rýh
z kanalizácie v celkovom množstve 66 000 t (cca 39 000 m3). Za trvalé uskladnenie ponúkajú
jednotkovú cenu 1,50 – 2,00 €/t. Výkop by bol navážaný priebežne v. r. 2019-2020. Po
prečítaní žiadosti a diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť o uskladnenie prebytočného výkopu zmesi zeminy a kameniva v lome Veľké Pole
neschvaľuje
uskladnenie prebytočného výkopu zmesi zeminy a kameniva v lome Veľké Pole
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

5. Ďuriš Juraj – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť pána Juraja Ďuriša, bytom
Veľké Pole č. 180, v ktorej žiada o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Veľké Pole, pri
jeho rodinnom dome. Predmetné pozemky tvoria súčasť areálu rodinného domu s dvorom
a záhradou v jeho vlastníctve. Po prečítaní tejto žiadosti poslanci obecného zastupiteľstva
prijali uznesenie.
Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť pána Juraja Ďuriša, bytom Veľké Pole č. 180, v ktorej žiada o odkúpenie pozemku
berie na vedomie
geometrický plán č. 216/2018, vyhotovený Martinom Šiškom z Geodetickej kancelárie GEA
s.r.o. Nitra, ktorým boli zamerané novovytvorené parcely:
C-KN parc. č. 420/13, čo je zastavaná plocha o výmere 672 m2,
C-KN parc. č. 420/14, čo je zastavaná plocha o výmere 622 m2,
C-KN parc. č. 420/15, čo je zastavaná plocha o výmere 173 m2,
C-KN parc. č. 420/16, čo je zastavaná plocha o výmere 319 m2,
C-KN parc. č. 420/17, čo je zastavaná plocha o výmere 16 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 pozemky nachádzajúce sa v katastri obce Veľké Pole, kraj
Banskobystrický, ktoré sú zapísané v liste vlastníctva č. 269 v registri E, ako E-KN parcely
a z nich sú geometrickým plánom zamerané novovytvorené parcely C-KN parc. č. 420/13, čo
je zastavaná plocha o výmere 672 m2, C-KN parc. č. 420/14, čo je zastavaná plocha o výmere
622 m2, C-KN parc. č. 420/15, čo je zastavaná plocha o výmere 173 m2, C-KN parc. č. 420/16,

čo je zastavaná plocha o výmere 319 m2, C-KN parc. č. 420/17, čo je zastavaná plocha
o výmere 16 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 www.velkepole.sk), pričom zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

6. Žiadosť o odpredaj pozemku Tibor Unterfranc a manž. Monika Unterfrancová
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť pána Tibora Unterfranca a manželky Moniky
Unterfrancovej, bytom Veľké Pole č. 41 o odpredaj pozemku C-KN parc. č. 147/3, čo je
záhrada o výmere 59 m2 a pozemku C-KN parc č. 146/2, čo je zastavaná plocha o výmere 33
m2, vytvorených geometrickým plánom z pozemku E-KN parc. č. 9137. Po prečítaní žiadosti a
diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.

Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť pána Tibora Unterfranca a manželky Moniky Unterfrancovej, bytom Veľké Pole č. 41
o odpredaj pozemku C-KN parc. č. 147/3, čo je záhrada o výmere 59 m2 a pozemku C-KN
parc. č. 146/2, čo je zastavaná plocha o výmere 33 m2, vytvorených geometrickým plánom
z pozemku E-KN parc. č. 9137
berie na vedomie
geometrický plán č. 12606103-62/2017, vyhotovený Jurajom Peniažkom, ktorým boli
zamerané novovytvorené pozemky C-KN parc. č. 147/3, čo je záhrada o výmere 59 m2 a C-KN
parc. č. 146/2, čo je zastavaná plocha o výmere 33 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 novovytvorené pozemky C-KN parc. č. 147/3, čo je
záhrada o výmere 59 m2 a C-KN parc. č. 146/2, čo je zastavaná plocha o výmere 33 m2
nachádzajúce sa v katastri obce Veľké Pole, kraj Banskobystrický, pričom pôvodná parcela
E-KN parc. č. 9137 je zapísaná v liste vlastníctva č. 437 v registri E ako ostatná plocha
o výmere 5671 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 www.velkepole.sk), pričom zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby.

Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

7. Ing. Oliver Kubík – oprava prístupovej cesty k chatám Tomov štál.
Starosta obce prečítal poslancov obecného zastupiteľstva prosbu Ing. Olivera Kubíka
o úpravu prístupovej cesty k chatám Tomov štál. Žiada vysypať štrkom aspoň tie najväčšie
jamy, lebo niekde je už cesta neprejazdná. Stav tejto cesty znemožňuje prístup autom
s nižším podvozkom ku chatám a prejazdom po tejto ceste trpia všetky súčasti podvozku
a kolies. V diskusií poslanci obecného zastupiteľstva sa pýtali o akú ide opravu, t.j koľko bude
stáť a že je potrebné urobiť odrážky. Po diskusií bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť Ing. Olivera Kubíka
schvaľuje
úpravu prístupovej cesty k chatám Tomov štál, t.j. spraviť odrážky a jamy vysypať štrkom
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

8. Jagdvirthová Stanislava opätovná žiadosť o opravu prístupovej cesty a o zriadenie
verejného osvetlenia
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva opätovnú žiadosť pani
Jagdvirthovej o opravu prístupovej cesty a o zriadenie verejného osvetlenia. Po prečítaní
žiadosti starosta obce informoval prítomných, že na zriadení verejného osvetlenia sa pracuje
a už sú popri ceste osadené stĺpy verejného osvetlenia. K rodinnému domu č. 283 sa urobila
prístupová komunikácia. Na to sa do diskusie zapojila aj pani Jagdvirthová, že jej už v roku
2014 bola schválená oprava cesty v celej dĺžke uznesením číslo 43/2014. Po diskusií poslanci
obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť pani Jagdvirthovej o opravu prístupovej cesty a o zriadenie verejného osvetlenia
schvaľuje
opravu prístupovej cesty a zriadenie verejného osvetlenia a ozvučenia v I. etape v roku 2019
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

9. Čuháková Martina – žiadosť o prístupovú komunikáciu
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť pani Čuhákovej Martiny
o prístupovú komunikáciu k rodinnému domu súp. č. 185 nachádzajúceho sa na parcele E-KN
3429 v katastri obce Veľké Pole. Prístupovú komunikáciu navrhuje vybudovať na parcele EKN 11262, ktorá je vo vlastníctve obce Veľké Pole. Po prečítaní žiadosti nasledovala diskusia.
Diskusiu otvoril starosta obce a informoval prítomných, že pani Čuháková bude nápomocná
pri výstavbe tejto miestnej komunikácie. Do diskusie sa zapojil Ing. Štefan Bartoš
a informoval sa, či bude prístupová komunikácia aj zameraná geometrickým plánom
a následne zakreslená do katastrálnej mapy. Starosta obce následne odpovedal, že áno. Po
diskusií poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť pani Čuhákovej Martiny o prístupovú komunikáciu
schvaľuje
vytvorenie prístupovej komunikácie k rodinnému domu súp. č. 185 a jej vyvezenie
a spevnenie štrkom
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

10. Hlavný kontrolór – návrh správy o výsledku kontroly
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Návrh správy hlavného kontrolóra
o výsledku kontroly evidencie motorových vozidiel a spotreby pohonných hmôt jednotlivých
vozidiel. Na záver hlavná kontrolórka konštatuje, že vedenie evidencie osobných motorových
vozidiel je v úplnom poriadku. Žiadanky o prepravu by mala upravovať smernica a preto
odporúča obci, aby pristúpila k vypracovaniu tejto smernice, ktorá by upravovala zásady
zabezpečenia auto prevádzky, aby nedochádzalo k neopodstatneným podozreniam. Hlavná
kontrolórka ďalej odporúča bezodkladne začať s evidenciou prevádzky motorového vozidla
Zetor 7245 – ZC 911 AA. Starosta obce dodal, že traktor má 33 rokov a motohodiny
nefungujú. Potom nasledovala diskusia. Do diskusie sa zapojil Ing. Jaroslav Naď a pýtal sa
starostu, kto je žiadateľ a schvaľovateľ jeho cesty na žiadanke o prepravu. Na to starosta
odpovedal, že on je žiadateľ a zároveň aj schvaľovateľ. Po konfrontácií a diskusií poslanci
obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh správy hlavného kontrolóra o výsledku kontroly evidencie motorových vozidiel
a spotreby pohonných hmôt jednotlivých vozidiel, ktorá bude tvoriť prílohu v zápisnici.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

11. Marušková Gabriela – žiadosť o opatrovateľskú službu
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť pani Gabriely Maruškovej
o zabezpečenie opatrovateľskej služby, nakoľko je dôchodkyňa a jej zdravotný stav vyžaduje
poskytovanie tejto služby. Jej rodinný príslušníci ju nemôžu sami opatrovať z dôvodu
zamestnania. Ako svoju opatrovateľku navrhuje pani Lenku Suchú, priateľku jej vnuka, ktorá
pozná jej zdravotný stav, domácnosť a pravidelne ju navštevuje. Po prečítaní žiadosti
a predložení všetkých potrebných dokladov dostali poslanci obecného zastupiteľstva priestor
na diskusiu a následne prijali uznesenie.
Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť pani Gabriely Maruškovej o zabezpečenie opatrovateľskej služby
schvaľuje
opatrovateľskú službu pre pani Gabrielu Maruškovú na 4 hodiny počas pracovných dní.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

12. Ing. Bibiána Demeterová – žiadosť o opravu cestnej komunikácie
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Ing. Bibiány Demeterovej
o opravu cestnej komunikácie od pani Čengerovej po hlavnú cestu, ako aj prístupovú cestu
k rodinnému domu č. 263 a č. 186. Táto komunikácia slúži k vývozu komunálneho odpadu
a aj ostatným občanom, ktorí túto cestu využívajú. Potom nasledovala diskusia. Do diskusie
sa zapojil Ing. Jaroslav Naď a aj Tibor Naď s poznámkou, že táto cesta sa už opravovala. Na to
starosta odpovedal, že táto cesta je v zlom stave a je po nej zlý prejazd a hrozí poškodenie
auta. Následne sa Ing. Jaroslav Naď opýtal starostu, koľko financií by stala oprava tejto cesty,
nakoľko obec už nemá finančné prostriedky. Starosta predpokladá, že na opravu tohto úseku
cesty by bolo potrebných približne 25 tisíc eur. Približne toľko ako bolo teraz zaplatených na
rekonštrukciu 3 najdlhších úsekov, t.j. k pani Mečkovej, Laurenčíkovej a Jagdvirthovej. Potom
sa opäť do diskusie zapojil Ing. Jaroslav Naď, keďže už obec nemá finančné prostriedky
a jemu končí mandát poslanca a z tohto dôvodu už nebude hlasovať za opravu žiadnej
prístupovej cesty. Za schválenie cesty k pani Jagdvirtovej hlasoval len z toho dôvodu, že táto
žiadosť bola schválená uznesením už v roku 2014. Po diskusií poslanci obecného
zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
neschvaľuje
opravu prístupovej cesty k rodinnému domu č. 263 a č. 186 z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov a posúdenie tejto žiadosti a jej následné schválenie alebo neschválenie dáva na
rozhodnutie novému zastupiteľstvu.

Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 2 (proti: 2, zdržal sa: 0)

13. Prerokovanie zájazdu do Poľska
Starosta obce požiadal prítomným poslancom o prerokovanie schválenia zájazdu na trhy do
Poľska do Nového Targu a to dňa 6. októbra 2018 a aj o prerokovanie výšky poplatku za
osobu. Predpokladaná výška nákladov za autobusovú prepravu je 578 € a predpokladané
príjmy sú vo výške 315 €. Po vzájomnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva prijali
uznesenie.
Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
zájazd na trhy do Poľska a poplatok vo výške 7 € za osobu
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

14. Prerokovanie nájmu Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. za rok 2018
Starosta obce požiadal poslancom obecného zastupiteľstva o prerokovanie nájmu Obecných
lesov Veľké Pole s.r.o. na rok 2018, z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska. Zo
schváleného nájmu 67 000 eur je tento nájom potrebné navýšiť o 10 000 eur. Starosta obce
zároveň informoval prítomných, že Ing. Štefan Vozár konateľ Obecných lesov Veľké Pole
s.r.o. s týmto navýšením nájmu súhlasí. Po diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali
uznesenie.
Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
navýšenie nájmu Obecných lesov Veľké Pole s.r.o. o 10 000 eur na rok 2018, t.j. celkový
ročný nájom bude 77 000 eur
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

15. Schválenie zámeny pozemkov
Starosta obce požiadal poslancom obecného zastupiteľstva o schválenie zámeny pozemku
C-KN 485/4, čo je ostatná plocha o výmere 594 m2, na ktorom je naplánovaná výstavba
multifunkčného ihriska a je vo vlastníctve starostu obce Františka Demetera a jeho manželky
Ing. Mileny Demeterovej za pozemok C-KN 473/8, čo je TTP o výmere 594 m2 a je vo
vlastníctve Obce Veľké Pole. Potom starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva
geometrické plány pozemkov C-KN 485/4 a C-KN 473/8. Následne sa do diskusie zapojil Ing.

Jaroslav Naď. Mal pripomienky, že prístupový chodník do multifunkčného ihriska vedie cez
súkromný pozemok. Starosta obce a aj zástupkyňa starostu, ako vlastníci tohto pozemku
čestne prehlásili, že umožnia každému prístup na multifunkčné ihrisko a že na ihrisko bude
možný aj cez pozemok vo vlastníctve pána Supuku. Po diskusií poslanci OZ a prijali
uznesenie.
Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
geometrický plán pozemku C-KN 473/8
schvaľuje
zámenu pozemku C-KN 485/4, čo je ostatná plocha o výmere 594 m2, na ktorom je
naplánovaná výstavba multifunkčného ihriska a je vo vlastníctve Františka Demetera a
manželky Ing. Mileny Demeterovej za pozemok C-KN 473/8, čo je TTP výmere 594 m2 a je vo
vlastníctve Obce Veľké Pole.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

16. Úprava rozpočtu za rok 2018
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh úpravy rozpočtu za rok
2018. Po prečítaní úpravy rozpočtu a vzájomnej diskusií poslanci OZ a prijali uznesenie.
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
návrh úpravy rozpočtu za rok 2018
schvaľuje
úpravu rozpočtu za rok 2018, ktorá bude tvoriť prílohu v zápisnici
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

17. Žiadosť o opravu prístupovej cesty k rodinným domom
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť o opravu prístupovej cesty
k rodinným domom č. 20, 21, 22, 24, 25 a 265. Po prečítaní žiadosti a vzájomnej diskusií
poslanci OZ a prijali uznesenie.
Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
neschvaľuje
opravu prístupovej cesty k rodinným domov č. 20, 21, 22, 24, 25 a 265 z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov a posúdenie tejto žiadosti a jej následné schválenie alebo
neschválenie dáva na rozhodnutie novému zastupiteľstvu

Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 4
Za: 2 (proti: 2, zdržal sa: 0)

18. Roman Ježo a manž. Ľubica - žiadosť o odkúpenie pozemku
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť pána Romana Ježa
a manž. Ľubici, bytom Veľké Pole č. 283, v ktorej žiada o odkúpenie pozemku parc. číslo C-KN
207/1, čo je TTP o výmere 804 m2 nachádzajúci sa v katastri obce Veľké Pole, za účelom
stavby. Po prečítaní tejto žiadosti sa starosta obce opýtal prítomného pána Romana Ježa, že
na čo chce využívať predmetný pozemok. Pán Roman Ježo odpovedal, že na uvedenom
pozemku plánuje postaviť prístrešok pre autá, ktoré mu stoja popri miestnej komunikácií.
Potom poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.
Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť pána Romana Ježa a manž. Ľubici, bytom Veľké Pole č. 283, v ktorej žiada
o odkúpenie pozemku parc. číslo C-KN 207/1, čo je TTP o výmere 804 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. 178 v registri C, parcelu C-KN parc. č.
207/1, čo je TTP o výmere 804 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 www.velkepole.sk), 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: 4
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 0)

19. Schválenie komunitného plánu 2018 – 2023
Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva, že zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov upravuje právne vzťahy pri poskytovaní
sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním služieb. Novelou tohto zákona sa musí
novelizovať a schváliť nový Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Pole na roky 20182023 a do 15 dní po schválení sa musí poslať na BBSK. Po diskusií poslanci OZ a prijali
uznesenie.

Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Pole na roky 2018-2023
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 3
Za: 3 (proti: 0, zdržal sa: 0)

20. Žiadosť o zakúpenie dverí do MŠ
Starosta obce informoval poslancom obecného zastupiteľstva o žiadosti pani riaditeľky MŠ
Moniky Unterfrancovej o zakúpenie dverí do MŠ. Potom nasledovala diskusia a poslanci OZ
a prijali uznesenie.
Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť o zakúpenie dverí do MŠ
schvaľuje
zakúpenie dverí do MŠ
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 3
Za: 3 (proti: 0, zdržal sa: 0)

21. Diskusia
Starosta obce na úvod diskusie poďakoval všetkým sa spoluprácu počas 4 rokov.
Potom sa do diskusie zapojil Ing. Štefan Bartoš a požiadal poslancov OZ o údržbu cesty od
pána Ondreja Marušku po štrkovňu, t.j. o vypílenie a vykosenie v blízkosti tejto prístupovej
komunikácie, nakoľko je tento úsek veľmi zarastený náletovými drevinami a blíži sa zima a ak
napadne sneh nebude reálne po tejto ceste prejsť traktorom a odhŕnať sneh. Ďalej Ing.
Štefan Bartoš požiadal o zhotovenie novej lavičky cez potok, nakoľko tá stará je už minimálne
2 roky dolámaná a v podstate teraz už neexistuje. Na záver dodal, že po tejto ceste znova
niekto ťahá drevo a ju ničí, pričom pred 4 rokmi obec investovala finančné prostriedky do
údržby tohto úseku cesty. Následne na tento dotaz reagoval poslanec obecného
zastupiteľstva Jozef Maruška, že on po tejto ceste neťahal žiadne drevo a že nie sú tam
žiadne odrážky. Na to mu Ing. Štefan Bartoš odpovedal, že po tej ceste opakovane niekto
ťahá drevo, a že nikoho nemenoval, lebo nikoho nevidel, len stopy po ťahaní dreva. Následne
poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.

Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli
berie na vedomie
žiadosť o údržbu cesty od pána Ondreja Marušku po štrkovňu a zhotovenie lavičky cez potok

schvaľuje
údržbu (vypílenie a vykosenie krajnice) cesty od pána Ondreja Marušku po štrkovňu
a zhotovenie lavičky cez potok.
Všetkých poslancov: 5
Prítomných: 3
Za: 3 (proti: 0, zdržal sa: 0)
Potom do diskusie sa zapojil aj Ing. Tibor Naď a pýtal sa na faktúru z roku 2015 v sume asi
315 €, fakturovanú za dovoz techniky. Starosta informoval prítomných, že išlo o dovoz
vojenskej techniky, t.j. vetriesky a osobného automobilu ARO alebo AVIE? Následne prebehla
konfrontácia a objasnenie nejasností. Potom starosta obce ukončil diskusiu.

22. Návrh na uznesenie
Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č. 38/2018 – 56/2018 poslanci jednohlasne
schválili.

23. 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,
návrh správy hlavného kontrolóra o výsledku kontroly evidencie motorových vozidiel
a spotreby pohonných hmôt jednotlivých vozidiel, návrh úpravy rozpočtu za rok 2018.

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

Overovatelia zápisnice:

Jozef Maruška

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

Ing. Tibor Naď

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

