
 Zápisnica č. 8/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 11. decembra 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 
  

     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 - o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016. 
5. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

na kalendárny rok 2016. 
6. Schválenie VZN - o podmienkach určovanie a vyberania dane za psa, dane za užívanie 

verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty 
a nevýherné hracie stroje na území obce Veľké Pole. 

7. Schválenie VZN - o určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole. 

8. Schválenie rozpočtu obce na roky 2016- 2018. 
9. Schválenie PHSR na roky 2015 - 2020 a z výhľadom do roku 2022. 
10. Schválenie VZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Veľké Pole. 
11. Úprava rozpočtu platného v roku 2015. 
12. ZŠ Andreja Kmeťa žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2016. 
13. ZŠ Župkov žiadosť o finančný príspevok na II. polrok 2015 na dieťa navštevujúce 

záujmové vzdelávanie. 



14. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly za III. štvrťrok 2015. 
15. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2016 – 2018. 
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 všetci 5 
poslanci, prítomná je aj kontrolórka obce a preto zasadnutie obecného zastupiteľstva je 
uznášania schopné. Starosta obce na zasadnutí OZ privítal aj pani Helenu Richterovú. 
 
 
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 zasadnutia OZ doplnil 
o bod číslo 16. Inventarizačná komisia – zloženie, bod číslo 17. VEGETATIO – zrušenie nájmu, 
bod číslo 18. Správa nezávislého audítora a bod číslo 19. Ježo Roman – žiadosť o spevnenie 
cesty. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k doplneniu bodov pripomienky a 
jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva v počte bodov 22. Za 
zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu 
Demeterovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Ing. Tibor Naď 
a Rastislav Lazarek. 
 
Uznesenie č. 43/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 22 
určuje  
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Ing. Tibora Naďa 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 9. októbra 2015 boli 
prijaté uznesenia od 34/2015 do 42/2015. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 
Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva schválili a zobrali na vedomie i súhlasili s nimi. 
Starosta obce konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 
 
4. Schválenie VZN - o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN  č. 2/2015 o dani z nehnuteľností 
na kalendárny rok  2016. Po prejednaní bolo prijaté uznesenie. 
 
Uznesenia č. 44/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 
schvaľuje  
VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľností 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2016. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    
 
5. Schválenie VZN – o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

na kalendárny rok 2016 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN  č. 3/2015 o miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok  2016. Po prejednaní bolo 
prijaté uznesenie. 

 
Uznesenia č. 45/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN  č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
na kalendárny rok  2016 
schvaľuje  
VZN  č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2016. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    



6. Schválenie VZN – o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie 
verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a nevýherné 
hracie stroje na území obce Veľké Pole 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN  č. 4/2015 o podmienkach 
určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za 
ubytovanie, dane za predajné automaty a nevýherné hracie stroje na území obce Veľké Pole. 
Po vzájomnej diskusií poslanci OZ prijali uznesenie. 

 
Uznesenia č. 46/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 4/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie 
verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a nevýherné hracie 
stroje na území obce Veľké Pole 
schvaľuje  
VZN č. 4/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie 
verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a nevýherné hracie 
stroje na území obce Veľké Pole 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2016. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 4 (proti: 0, zdržal sa: 1)    
 
7. Schválenie VZN – o určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole 
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 5/2015 o určení 
výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom 
na území obce Veľké Pole. Po oboznámení  poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenia č. 47/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole  
schvaľuje  
VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole  
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2016. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 



Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    
 
 
 
8. Schválenie rozpočtu na roky 2016 - 2018 
Starosta obce informoval poslancom OZ s návrhom rozpočtu na roky 2016 – 2018. Po 
prejednaní bolo prijaté toto uznesenie. 
 
Uznesenie č. 48/2014 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  
schvaľuje 
rozpočet na rok 2016, rozpočet bude tvoriť prílohu v zápisnici 
berie na vedomie 
návrh rozpočtu na rok 2017 – 2018 
 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    
 
 
 
9. Schválenie PHSR na roky 2015 – 2020 a z výhľadom do roku 2022 
Starosta prečítal poslancom obecného zastupiteľstva PHSR na roky 2015 – 2020 
a z výhľadom do roku 2022. Po vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 49/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh PHSR na roky 2015 – 2020 z výhľadom do roku 2022 
schvaľuje 
PHSR na roky 2015 – 2020 z výhľadom do roku 2022 
 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    
 



 
10. Schválenie VZN – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Veľké Pole 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN č. 6/2015 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na území obce Veľké Pole. Po 
vzájomnej diskusií poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenia č. 50/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na 
území obce Veľké Pole 
schvaľuje  
VZN č. 6/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na 
území obce Veľké Pole 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2016. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    
 
 
11. Úprava rozpočtu platného v roku 2015 
Helena Richterová informovala poslancov OZ o úprave rozpočtu platného v roku 2015. Po 
diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 51/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
úpravu rozpočtu  
schvaľuje 
úpravu rozpočtu platného v roku 2015, bude tvoriť prílohu v zápisnici 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
12. ZŠ Andreja Kmeťa žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2016 
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na 
rok 2016, ktoré navštevuje Michal Vendrický žiak ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici s trvalým 



pobytom v našej obci. Po vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 52/2014 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2016 
schvaľuje 
poskytnúť finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2016, ktoré navštevuje Michal 
Vendrický žiak ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici s trvalým pobytom v našej obci, a to vo výške   
13 €/dieťa na rok 2016. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 
 
 
13. ZŠ Župkov žiada o finančný príspevok na II. polrok na dieťa navštevujúce záujmové 

vzdelávanie 
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť Obce Župkov ako zriaďovateľa ZŠ Župkov 
o finančný príspevok na II. polrok 2015 na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ 
Župkov. Podľa doloženého zoznamu  jedná sa o dvoch žiakov a je to Lea Barborová a Anna 
Kristína Novosadová, ktoré navštevujú záujmové krúžky v základnej škole Župkov. V žiadosti 
je požadovaná čiastka 13 €/dieťa na obdobie september - decembra 2015. Po vzájomnej 
diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 
   
Uznesenie č. 53/2014 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
žiadosť o finančný príspevok na II. polrok 2015 na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie 
v ZŠ Župkov 
schvaľuje 
na dieťa navštevujúce záujmové krúžky v základnej škole Župkov 50 % z požadovanej sumy 
čo je 13 €, pričom to činí 6,50 € na jedno dieťa. Na účet obce Župkov ako zriaďovateľa ZŠ 
Župkov bude uhradený poplatok v čiastke 13 € za dvoch žiakov z našej obce navštevujúcich 
záujmové krúžky v ZŠ Župkov na obdobie september - december 2015. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0) 

 



14. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly za III. štvrťrok 2015 
Kontrolórka obce Anna Prôčková prečítala poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra  a správu o výsledkoch kontroly za obdobie 01.07.2015 do 30.09.2015. 
Po prečítaní správ a diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.  
 
Uznesenie č. 54/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
záznam o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľké Pole za III. štvrťrok 2015 ako aj 
záznam hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.07.2015 do 30.09.2015. 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za III. štvrťrok 2015 bude tvoriť prílohu 
v zápisnici.  
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
15. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 
Anna Prôčková kontrolórka obce prečítala poslancom OZ stanovisko hlavnej kontrolórky 
obce Veľké Pole k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 – 2018, kde zmysle zákona NR SR          
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle § 18 f ods. 1 písmeno c hlavný kontrolór 
vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu pred jeho schválením. Po prečítaní 
stanoviska a diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie.  

 
Uznesenie č. 55/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky bude priložené ako príloha k zápisnici. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
16. Inventarizačná komisia – zloženie komisie 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o inventarizácií obecného majetku. Dal priestor 
poslancov obecného zastupiteľstva, aby zvolili členov inventarizačnej komisie. Po diskusií 
poslanci OZ zvolili za člena inventarizačnej komisie Ing. Jaroslava Naďa, Ing. Tibora Naďa 
i Františka Matejova. Následne prijali uznesenie. 



Uznesenie č. 56/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
volí 
za člena inventarizačnej komisie Ing. Jaroslava Naďa, Ing. Tibora Naďa a Františka Matejova  
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 3 (proti: 0, zdržal sa: 2)   
 

 
17. VEGETATIO – zrušenie nájmu 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že Ing. Róbert Búci – 
VEGETATIO, ktorý je nájomca lesných pozemkov neplatí nájomné a preto je potrebné s ním 
zrušiť nájomnú zmluvu. Po vzájomnej diskusií poslanci jednohlasne schválili od 01.01.2016 
zrušenie nájomnej zmluvy a prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 57/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
ruší 
zmluvu o nájme lesných pozemkov s nájomcom Ing. Robertom Búcim – VEGETATIO, 
z dôvodu neplatenia nájomného a to od 01.01.2016. Zmluva o nájme lesných pozemkov je 
prílohou v zápisnici. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 

 
18. Správa nezávislého audítora – konsolidovanej uzávierky 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ  správu nezávislého audítora 
konsolidovanej uzávierky za rok 2014. 
 
Uznesenie č. 58/2015 
Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
správu nezávislého audítora konsolidovanej uzávierky za rok 2014.  
Správa bude uverejnená na stránke datacentra. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   



 
19. Ježo Roman – žiadosť o spevnenie cesty 
Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť pána Romana Ježa s manželkou o spevnenie 
(vyštrkovanie) prístupovej cesty k pánovi Pizúrovi. Po diskusií poslanci obecného 
zastupiteľstva prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 59/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
žiadosť pána Romana Ježa s manželkou o spevnenie cesty 
schvaľuje 
spevniť (vysypať štrkom) prístupovú cestu k pánovi Pizúrovi 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 
20. Diskusia 
Starosta obce v diskusií poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a aj kontrolórke obce 
za spoluprácu počas celého roka 2015 a poprial im príjemne prežitie vianočných sviatkov 
a všetko najlepšie do Nového roka. 
 
 
21. Návrh na uznesenie. 
Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 43/2015 – 59/2015 poslanci jednohlasne 
schválili. 
 
 
22. 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, 
VZN č. 2/2015 o dani z nehnuteľností, VZN  č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad, VZN č. 4/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane 
za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné 
automaty a nevýherné hracie stroje na území obce Veľké Pole, VZN č. 5/2015 o určení výšky 
dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na 
území obce Veľké Pole, návrh rozpočtu na rok 2016, VZN č. 6/2015 o nakladaní 



s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na území obce Veľké Pole, úpravu 
rozpočtu platného v roku 2015, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za III. 
štvrťrok 2015, stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 
2016 – 2018, zmluva o nájme lesných pozemkov. 
 
 
            
        
 
 
 
 

                      ........................................   
           František Demeter 
                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Ing. Tibor Naď   .............................. 
 
 
Rastislav Lazarek       ..............................      


