
Zápisnica č. 8/2016 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 9. decembra 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 

 
 
Program: 

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2017. 
5. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

na rok 2017. 
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 na rok 2017. 

7. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole na rok 2017. 

8. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017 – 2019. 
9. Hlavný kontrolór – vyhlásenie výberového konania. 
10. Diskusia. 
11. Návrh na uznesenie. 
12. 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. 
 
 
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 10. 
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017, ďalej o bod číslo 11. Zmena rozpočtu 
a o bod číslo 12. Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu. Poslanci obecného zastupiteľstva 
nemali k doplneniu bodov pripomienky a jednohlasne schválili program zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v počte bodov 15. Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva určil 
starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli 
určený Ing. Jaroslav Naď a Rastislav Lazarek. 
 
Uznesenie č. 59/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 15 
určuje  
zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú 
overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Ing. Jaroslava 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 18. novembra 2016 
boli prijaté uznesenia od 48/2016 do 58/2016. 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 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN  č. 3/2016 o dani z nehnuteľností 
na kalendárny rok 2017. Po prečítaní VZN a vzájomnej diskusií poslanci obecného 
zastupiteľstva prijali uznesenie. 
 



Uznesenia č. 60/2015 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017 
schvaľuje  
VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2017. 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 rok 2017 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok 2017. Po prejednaní bolo 
prijaté uznesenie. 

 
Uznesenia č. 61/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 
kalendárny rok 2017 
schvaľuje  
VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 
kalendárny rok 2017 
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2017. 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 na rok 2017 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ návrh VZN č. 5/2016 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 prečítaní VZN a vzájomnej diskusií poslanci obecného zastupiteľstva prijali uznesenie. 

 
Uznesenia č. 62/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 5/2016 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. 5/2016 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 2017. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    
 
7. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

a školského zariadenia na území obce Veľké Pole na rok 2017 
Starosta obce prečítal poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN č. 6/2016 o určení 
výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom 
na území obce Veľké Pole. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenia č. 63/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole  
schvaľuje  
VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 
a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole  
zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2017. VZN bude tvoriť prílohu zápisnice. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    
 



8. Schválenie rozpočtu obce na roky 2017 - 2019 
Starosta obce oboznámil poslancom OZ s návrhom rozpočtu na roky 2017 – 2019. Po 
prejednaní a vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 64/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  
berie na vedomie 
návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 
schvaľuje 
rozpočet na rok 2017, ktorý bude tvoriť prílohu v zápisnici. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    
 
 

9. Hlavný kontrolór – vyhlásenie výberového konania 
Starosta obce informoval prítomným poslancom OZ, že dňa 30.11.2016 bol ukončený 
pracovný pomer s pani Annou Prôčkovou hlavnou kontrolórkou obce, ktorá sa vzdala tejto 
funkcie zo zdravotných dôvodov a preto je potrebné do 60 dní vyhlásiť výberové konanie na 
hlavného kontrolóra obce. Po oboznámení sa z danou problematikou a vzájomnej diskusii 
poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 65/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
schvaľuje 
vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra obce. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)    
 
 

10. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 
Starosta obce prečítal poslancom OZ Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo 
Veľkom Poli na rok 2017. Po prečítaní Návrhu plánu zasadnutí OZ a vzájomnej diskusii 
poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 66/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli na rok 2017 



schvaľuje 
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli na rok 2017, a to s nasledovnými 
termínmi zasadnutí: 3. marca, 9. júna, 8. septembra a 9. decembra 2017. Plán zasadnutí OZ 
bude tvoriť prílohu v zápisnici. 
  
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 

11. Zmena rozpočtu  
Starosta obce informoval prítomných poslancom OZ s návrhom zmeny rozpočtu, a to 
z dôvodu predaja pozemku sa zmenili príjmy kapitálového rozpočtu (t.j. sa navýšili o čiastku 
1 050 €). Po prečítaní návrhu zmeny rozpočtu a vzájomnej diskusií poslanci OZ prijali 
uznesenie. 
 
Uznesenie č. 67/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
návrh zmeny rozpočtu  
schvaľuje 
zmenu rozpočtu, ktorá bude tvoriť v zápisnici prílohu. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   
 
 

12. Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu 
Starosta obce prečítal prítomným poslancom obecného zastupiteľstva Stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce Veľké Pole k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 68/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 
berie na vedomie 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Pole k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 
2017 – 2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, ktoré bude tvoriť prílohu v zápisnici. 
 
Všetkých poslancov: 5 
Prítomných: 5 
Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0)   



13. Diskusia 
Starosta obce otvoril diskusiu. Ing. Milena Demeterová informovala poslancov OZ, Že 
nesvieti neónka pri pani Štefančovej. Do diskusie sa zapojil František Matejov s požiadavkou 
vytláčať sneh pred farou. Ing. Tibor Naď sa informoval o činnosti v obecnom lome. Ing. 
Jaroslav Naď nebol spokojný s výsledkom kontroly v spoločnosti Obecné lesy Veľké Pole s.r.o. 
a chce sprístupniť ďalšie informácie o kontrole v Obecných lesoch Veľké Pole s.r.o. Starosta 
obce na záver diskusie poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu počas 
celého roka 2016 a poprial im príjemne prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie do 
Nového roka. 
 
14. Návrh na uznesenie 
Predložený návrh na uznesenia z rokovania OZ č. 59/2016 – 68/2016 poslanci jednohlasne 
schválili. 
 
15. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia OZ, starosta obce toto zasadnutie ukončil 
a poďakoval poslancom za účasť.  
Ďalej prílohu tejto zápisnice tvoria: pozvánka, prezenčná listina, zoznam uznesení v počte, 
VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017, VZN č. 4/2016 o miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na kalendárny rok 2017, VZN            
č. 5/2016 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. 6/2016 o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku 
a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole, rozpočet na 
rok 2017, Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli na rok 2017, zmenu 
rozpočtu, Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Pole k návrhu viacročného rozpočtu 
obce na roky 2017 – 2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 
  
 
 

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


