
Zápisnica č.3/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Poli 

dňa 12. júna 2020 

o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  František Demeter 

 

Poslanci OZ:   1.0Ing. Milena Demeterová 

    2.0Jozef Maruška 

    3.0Stanislav Unterfranc 

    4.0Tibor Unterfranc 

    5.0Gejza Uram  

 

Hostia :                                     Mgr. Božena Lazareková – hlavná kontrolórka obce 

                                                   Ing. Štefan Vozár – konateľ Obecných lesov s.r.o. Veľké Pole 

Program  zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Odovzdanie majetkového priznania starostu obce za rok 2019 komisii, ktorá je vytvorená 

z poslancov OZ. 

5. Žiadosť starostu obce o zníženie platu starostu. 

6. Odovzdanie majetkového priznania – riaditeľka MŠ.  

7. Správa o tvorbe a použití prevádzky, údržby a opráv za rok 2019 za 8 b. j. vo Veľkom Poli. 

8. Záznam o kontrole – Obecné lesy s.r.o. 

9. Návrh plánu kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020. 

10. Správa o výsledku kontroly – Obec Veľké Pole. 

11. Záverečný účet obce Veľké Pole za rok 2019. 

12. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľké Pole k Návrhu záverečného účtu obce 

Veľké Pole za rok 2019. 

13. Žiadosť o dokončenie a vyasfaltovanie prístupovej cesty.  

14. Prerokovanie prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Veľké Pole. 

15. Prerokovanie – výzva na vypratanie pozemku  parcela C-KN č. 310/1 , 310/2 a 318.  



16. Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

17. Prenájom obchodu – skončenie Jahodníková 

18. Diskusia. 

19. Návrh na uznesenie. 

20. 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, pričom konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo má celkový počet 5 poslancov z ktorých sú podľa prezenčnej listiny prítomný 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.  

Starosta doplnil program o bod :  

17. Prenájom obchodu – skončenie Jahodníková 

 

Za zapisovateľku obecného zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Milenu Demeterovú a za 

overovateľov zápisnice a prijatých uznesení boli zvolení Gejza Uram a  Stanislav Unterfranc. 

 

Uznesenie č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva s počtom bodov 20 

určuje 

zapisovateľku: Ing. Milenu Demeterovú a overovateľov zápisnice a prijatých uznesení: Gejza 

Uram a Stanislav Unterfranc. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce a konštatoval, že dňa  13. marca 2020 boli 

prijaté uznesenia od 7/2020 do 16/2020. Všetky uznesenia boli starostom obce podpísané. 



Uznesenia poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie a schválili. Starosta obce 

konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

 
4.     Odovzdanie majetkového priznania starostu obce za rok 2019 komisii, ktorá je 

vytvorená z poslancov OZ. 

Starosta obce odovzdal majetkové priznanie komisii vytvorenej z  poslancov OZ  
a zároveň požiadal poslancov, aby ho skontrolovali. Protokolárne bolo odovzdané dňa 18 

03.2020. Poslanci po skontrolovaní prijali uznesenie. 

  

Uznesenie č. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

majetkové priznania a po skontrolovaní prijalo uznesenie  

všetkých poslancov 5 prítomní 5 

za správnosť podania majetkové priznania hlasovali 5 poslanci  

(proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 
5.     Žiadosť starostu obce o zníženie platu starostu. 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom obecného zastupiteľstva návrh o zníženie platu 

starostu na mesiace máj – jún o 11%. Po prejedaní bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje 

žiadosť starostu obce  Veľké Pole o zníženie platu na mesiac máj a jún o 11%. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

6.     Odovzdanie majetkového priznania – riaditeľka MŠ.  

Starosta obce predložil komisii vytvorenej z poslancov OZ majetkové priznanie riaditeľky MŠ 

Veľké Pole, protokolárne odovzdané dňa 23.03.2020. Poslanci po skontrolovaní prijali 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

majetkové priznania riaditeľky MŠ Veľké Pole a po skontrolovaní prijalo uznesenie  

všetkých poslancov 5 prítomní 5 



za správnosť podania majetkové priznania hlasovali 5 poslanci  

(proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

7.     Správa o tvorbe a použití prevádzky, údržby a opráv za rok 2019 za 8 b. j. vo Veľkom 

Poli. 

Starosta obce prečítal OZ správu o tvorbe a použití fondu prevádzky , údržby a opravách za rok 

2019 za 8 b.j. : 

Zostatok FO k 31.12.2018                               2 449,41 eur 

Tvorba FO v roku 2019                                    1 741,32 eur 

Výdavky FO v roku 2019                                     436,28 eur 

V tom: 

Fakt.č. 7181 – oprava ohrievača vody -              63,28 eur 

Fakt.č. 7180 – servis ohrievačov vody  –           187,00 eur 

Fakt.č. 7182 – servis elektrických sporákov      186,00 eur 

Zostatok FO spolu stav k 31.12.2019              3 754,45 eur 

 

Tvorba fondu opráv vo výške 1 742,32 eur za rok 2019 bude usporiadaná v Záverečnom účte 

Obce Veľké Pole za rok 2019. 

 

Uznesenie č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

Správu o tvorbe a použití prevádzky, údržby a opráv za rok 2019 za 8 b.j. vo Veľkom Poli. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

8.     Záznam o kontrole – Obecné lesy s.r.o. 

Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancov OZ Záznam o kontrole Obecných lesov s.r.o. 

Veľké Pole.  Prebehla kontrola evidencie pracovného času, dochádzky a využívania služobného 

motorového vozidla, vykonaná na základe požiadavky obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

Záznam o kontrole Obecných lesov s.r.o. Veľké Pole 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 



9.     Návrh plánu kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020. 

Hlavná kontrolórka Mgr. Božena Lazareková prečítala poslancov OZ návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.  

Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020 je zverejnený na 

internetovej stránke obce. ( www.velkepole.sk )  Návrh plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 

2020 bude tvoriť súčasť zápisnice.  Poslanci OZ dostali priestor na diskusiu a pripomienky 

k návrhu. 

 

Uznesenie č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020  

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 
10.     Správa o výsledku kontroly – Obec Veľké Pole. 

Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancov OZ Správa o kontrole Obec Veľké Pole.  Bola 

vykonaná kontrola zverejňovania zmlúv. 

 

Uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie   

Správu o výsledku kontroly - Obec Veľké Pole. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

11.     Záverečný účet obce Veľké Pole za rok 2019 
Starosta obce prečítal poslancom OZ správu o Záverečnom účte Obce Veľké Pole za rok 
2019. Prílohou zápisnice bude Záverečný účet obce Veľké Pole za rok 2019. 
Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie a schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Schvaľuje  

použitie prebytku rozpočtu hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 7 291,44 EUR. 

http://www.velkepole.sk/


 
Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

12.     Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľké Pole k Návrhu záverečného účtu 

obce Veľké Pole za rok 2019. 

Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce Mgr. Božene Lazarekovej, ktorá poslancom 
OZ prečítala svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce Veľké Pole za rok 2019. 
Stanovisko hlavného kontrolóra bude tvoriť súčasť zápisnice. 
Starosta dal priestor na diskusiu po ktorej poslanci prijali uznesenie. 
 
Uznesenie č. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 
 

13.     Žiadosť o dokončenie a vyasfaltovanie prístupovej cesty.  

Starosta prečítal poslancov OZ žiadosť doručenú na obecný úrad od pani Eleny Laurenčíkovej 

o dokončenie a vyasfaltovanie prístupovej cesty. Nakoľko je prístupová cesta v zimnom období 

neprejazdná a po dažďoch rozbahnená žiadajú obyvatelia domu súpisné číslo 53 o dokončenie 

a vyasfaltovanie prístupovej cesty. Na žiadosti je podpísaných 7 rodín. Starosta dal priestor na 

diskusiu po ktorej poslanci prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 27/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie 

žiadosť pani Eleny Laurenčíkovej  

schvaľuje  

spevnenie vyštrkovaním cesty a vyasfaltovanie tohto úseku sa uskutoční pri ďalších 

rekonštrukciách  miestnych komunikácii ktoré sú v pláne realizovať vyasfaltovaním. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

 



14.     Prerokovanie prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Veľké Pole. 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že končí nájomná zmluva prenájmu 

poľnohospodárskej pôdy k 31.12.2020 a je potrebné vypísať súťaž na  prenájom pozemkov vo 

vlastníctve obce na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2025 o výmere  500563 m². 

 

Uznesenie č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  a schvaľuje 

vypísanie súťaže na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce na obdobie od 1.1.2021 do 

31.12.2025 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

15.   Prerokovanie – výzva na vypratanie pozemku  parcela C-KN č. 310/1 , 310/2 a 318.  

Starosta obce informoval poslancov OZ  o výzve na vypratanie pozemku parcela C-KN č. 310/1 

, 310/2 a 318 nakoľko pozemky budú predmetom predaja. 

Na základe výzvy pán Debnár uskutočnil vypratanie pozemkov a preto nebolo potrebné riešiť 

tento priestupok zo životným prostredím. Môže byť vypísaná verejná súťaž na podávanie 

cenových ponúk na predaj pozemkov. 

 

16.   Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o odkúpenie 

obecných pozemkov od pána Ivana Habalu. Jedná sa o pozemok na LV 437 E-KN parcela č. 

10455/3 o výmere 567 m² ako trvalo trávnatý porast, a LV 269  E-KN parcela č. 10455/2 

o výmere 98 m² ako trvalo trávnatý porast vo vlastníctve obce Veľké Pole v celosti.  

Ako dôvod kúpy tohto pozemku je vstup na pozemok C-KN 100/3, ktorý má žiadateľ vo 
vlastníctve a na ktorom chcem stavať.  Po prečítaní dal priestor na diskusiu po ktorej bolo 
prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli  
berie na vedomie  
žiadosť o odkúpenie pozemkov E-KN 10455/3 o výmere 567 m2 ako trvalo trávnatý porast na 
LV 437 vo vlastníctve obce Veľké Pole a E-KN parcelu č. 10455/2 o výmere 98 m2 ako trvalo 
trávnatý porast na LV 269 vo vlastníctve obce Veľké Pole v k.ú. Veľké Pole   
schvaľuje  
zámer predaja pozemkov, ktorý bude zverejnení na dobu 15 dní v súlade so zákonom č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 
9 a ods. 8 písm. e), z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  



 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

schvaľuje 

aby na predmetné pozemky bol vypracovaný znalecký posudok na základe ktorého budú 

predmetné pozemky odpredané. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

17.    Prenájom obchodu – skončenie Jahodníková 

Starosta informoval poslancov OZ o skončenie najmu s pani Jahodníkovou k 30.06.2020 a 
navrhol, aby bola vyhlásená ponuka na prenájom nebytových priestorov formou priameho 
prenájmu. Obec vyhlasí v miestnom rozhlase oznam o prenajme a uverejní inzerát aj na 
internetovej stránke obce.  Starosta dal priestor na diskusiu po ktorej poslanci prijali uznesenie 
 

Uznesenie č. 30/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli 

berie na vedomie  

výpoveď najmú od pani Jahodníkovej k 30.06.2020 

schvaľuje  

ponúknuť prenájom nebytových priestorov obce Veľké Pole a ponuky budú vyhodnotené 

obecným zastupiteľstvom na ďalšom zastupiteľstve. 

 

Všetkých poslancov: 5 

Prítomných: 5 

Za: 5 (proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0, nehlasovali: 0) 

 

18.    Diskusia 

Starosta otvoril diskusiu a informoval o uvoľňovaní opatrení v súvislosti s Korona vírusom 

COVID-19.  

Do diskusie sa nik iný neprihlásil a tak ju starosta  ukončil. 

 

18.     Návrh na uznesenie. 

Predložený návrh na uznesenie z rokovania OZ č.17/2020 –  30/2020 poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

19.    Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia OZ, starosta obce toto zasadnutie ukončil 

a poďakoval prítomných poslancom za účasť.  

 



 

 

 

 

 

 

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

           František Demeter 

                starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Stanislav Unterfranc  .............................. 

 

 

Gejza Uram                   ..............................      


