UZNESENIA
zo zasadnutia OZ v obci Veľaty konaného dňa 28. 03. 2019
OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 22/2019
zapisovateľ:

Katarína Krokusová

overovatelia zápisnice:

Slavomír Rusňák, Rastislav Eliaš

návrhová komisia:

Ing. Marián Bindas, JUDr. Ing. František Čuchráč

Vo Veľatoch, 28.03.2019

Prof. MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 23/2019
OZ schváľuje návrh programu
Vo Veľatoch, 28.03.2019

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 24/2019
Doplňuje a upravuje sa uznesenie č. 2/2018 .
OZ schváľuje členov a predsedov jednotlivých komisií:
Komisia pre riešenie právnych problémov, ochrany životného prostredia a územného rozvoja
obce
Predseda:

JUDr. Ing.František Čuchráč

členovia:

Ing. Marián Bindas, Bc. Cyril Vass

Komisia pre rozvoj podnikateľských aktivít, cestovného ruchu a investičnej činnosti
Predseda:

Ing. Marcel Kolesár

členovia:

Ing. Ľubomír Domaracký, Slavomír Rusňák

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Predseda:

Rastislav Eliaš

členovia:

Ing. arch. Ján Jakubčík,Mgr. Roland Rusňák

Bytová komisia:
Predseda:

Slavomír Rusňák

členovia:

Ing. Marián Bindas, JUDr. Ing. František Čuchráč, Rastislav Eliaš, Ing. Ľubomír
Domaracký, Ing. Marcel Kolesár, Bc. Cyril Vass

Komisia na kontrolu funkcií, činnosti, zamestnaní a majetkových pomerov
Predseda:

JUDr. Ing. František Čuchráč

členovia:

Ing. Marcel Kolesár, Ing. Ľubomír Domaracký

Vo Veľatoch, 28.03.2019

Prof. MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 25/2019
OZ ukladá obecnému úradu vypracovať „Štatút obce“ v spolupráci s komisiou pre riešenie
právnych problémov, ochrany životného prostredia a územného rozvoja obce.
Termín: 30. 04.02019
Vo Veľatoch, 28.03.2019

Prof. MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 26/2019
OZ berie na vedomie“ Návrh programu rozvoja obce na funkčné obdobie 2019 – 2022“ s
doplnením bodov - rekonštrukcia Obchodnej ulice, odpadkové koše v obci, vianočná výzdoba,
chodník Lipová alej - výmena osvetlenia, oprava chodníka pre roky 2019 – 2020.
Vo Veľatoch, 28.03.2019

Prof. MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 27/2019
OZ berie na vedomie delegovanie Ing. Ľubomíra Domarackého do ŠR ZŠ Veľaty.
Vo Veľatoch, 28.03.2019
návrhová komisia:

Ing. Marián Bindas
JUDr. Ing. František Čuchráč
Prof. MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Veľaty,
konaného dňa 28.03.2019 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prerokovanie návrhu na schválenie členov a predsedov komisií obecného zastupiteľstva
6. Návrh Štatútu obce Veľaty
7. Návrh – program rozvoja obce na funkčné obdobie 2019 – 2022
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 1/
Starosta obce Prof. MVDr.Mikuláš Levkut, DrSc., privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ.
K bodu 2/
Pán starosta navrhol zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Zapisovateľ:

Katarína Krokusová

Overovatelia zápisnice:

Slavomír Rusňák, Rastislav Eliaš

Návrhová komisia:

Ing. Marián Bindas, JUDr. Ing. František Čuchráč

Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 22/2019
K bodu 3/
Pán starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 23/2019

K bodu 4/
V tomto bode pán starosta informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Pani kontrolórka upozornila upraviť uznesenie č. 16/2019 nasledovne:
V rozpočte v položke 0620 – 717001 Kz 41 stredisko chodník- realizácia nových stavieb- suma 6
736,--eur presunúť 1 000,--eur pre FK Veľaty.
V rozpočte v položke 0620-717001 Kz stredisko chodník- realizácia nových stavieb presunúť 2
500,--eur na novovytvorenú položku 0810713004 - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia Kz 41.
K bodu 5/
Návrh na schválenie členov a predsedov komisií OZ.
Pán poslanec Ing. Marián Bindas navrhol, aby všetci poslanci boli vo všetkých komisiach.
Za boli: Ing. Marián Bindas, JUDr. Ing. František Čuchráč
Proti boli: Ing.Ľubomír Domaracký, Rastislav Eliaš, Ing. Marcel Kolesár, Slavomír Rusňák
Pán poslanec Slavomír Rusňák navrhol, aby sa hlasovalo - 1 predseda a 2 členovia.
Za boli: Ing. Ľubomír Domaracký, Rastislav Eliaš, Ing. Marcel Kolesár, Slavomír Rusňák
Zdržal sa: JUDr.Ing. František Čuchráč
Proti bol: Ing. Marián Bindas
V tajnom hlásovaní boli vytvorené tieto komisie:
Komisia pre riešenie právnych problémov, ochrany životného prostredia a územného rozvoja
obce
Predseda:

JUDr. Ing.František Čuchráč

členovia:

Ing. Marián Bindas, Bc. Cyril Vass

Komisia pre rozvoj podnikateľských aktivít, cestovného ruchu a investičnej činnosti
Predseda:

Ing. Marcel Kolesár

členovia:

Ing. Ľubomír Domaracký, Slavomír Rusňák

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
Predseda:

Rastislav Eliaš

členovia:

Ing. arch. Ján Jakubčík, Mgr. Roland Rusňák

Bytová komisia:
Predseda:

Slavomír Rusňák

členovia:

Ing. Marián Bindas, JUDr. Ing. František Čuchráč, Rastislav Eliaš, Ing. Ľubomír
Domaracký, Ing. Marcel Kolesár, Bc. Cyril Vass

Komisia na kontrolu funkcií, činnosti, zamestnaní a majetkových pomerov
Predseda:

JUDr. Ing. František Čuchráč

členovia:

Ing. Marcel Kolesár, Ing. Ľubomír Domaracký

Poslanec JUDr. Ing.František Čuchráč povedal, že je potrebné vypracovať náplň práce pre
jednotlivé komisie (podľa potreby).
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 24/2019.
K bodu 6/
Návrh Śtatútu obce Veľaty (materiály boli poslancom doručené vopred). Pripomienky k štatútu obce
majú poslanci doručiť na Obecný úrad vo Veľatoch v priebehu mesiaca apríl 2019.
OZ uložilo obecnému úradu v spolupráci s komisiou pre riešenie právnych problémov, ochrany
životného prostredia a územného rozvoja obce vypracovať nový „Štatút obce“ Veľaty .
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 25/2019.
K bodu 7/
Pán starosta Prof. MVDr. Mikuláš Levkut DrSc., oboznámil prítomných s prgramom rozvoja obce
na funkčné obdobie 2019 – 2020 a funkčné obdobie 2021 -2022.
Pán poslanec Ing. Marcel Kolesár požiadal o doplnenie programu rozvoja obce v období 2019-2020
nasledovne:

Rekonštrukcia Obchodnej ulice;
Odpadkové koše v obci;
Vianočná výzdoba;
Chodník Lipová alej – výmena osvetlenia, oprava chodníka

Pán Ing. arch. Ján Jakubčík oznámil prítomným, že sa naša obec zapojila do „Programu zelené obce
Slovenska“. Ide o vysadbu stromov v počte cca 120, v hodnote 16 500,-eur, obec zaplatí cca 1 000,eur.

OZ berie na vedomie, bolo prijaté uznesenie č. 26/2019.
K bodu 8 a 9/
Rôzne


Pán starosta Prof. MVDr. Mikuláš Levkut DrSc., delegoval do školskej rady pána Ing.
Ľubomíra Domarackého, v minulom volebnom období túto funkciu zastával p. poslanec
Andrej Blanár.

Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 27/2019.
Diskusia


Pán starosta navrhol, aby sa urobila anketa medzi občanmi bývajúcimi na ulici Športová,
ohľadom rozmiestnenia retarderov na miestnej komunikácii;



ďalej informoval OZ, že:
o

na ulici Alejová pri dome Cabadových, na Staničnej ulici pri dome Sukenikových a
Bičových sa orezali stromy, ktoré tienili verejnému osvetleniu;

o svetlá na verejnom osvetlení pri rod. Višnovských a Espresse Vama je potrebné
otočiť smerom do ulice;
o je tiež potrebné doplniť svetlo na Poštovej ulici v zákrute pri dome p. Šandora;
o mostík na Obchodnej ulici sa aktuálne opravuje;
o

opraví sa aj mostík pri dome Kurejových a pripraví sa projekt na umiestnenie
stánkov pre trhovisko na „Hasičskom námestí“;



Pán poslanec Slavomír Rusňák sa pýtal ohľadom umiestnenia rigolov na Obchodnej ulici.
o Rigoly budú umiestnené po celej Obchodnej ulici po strane pána Ing. Mariána
Bindasa
o Zvoz odpadu v obci vykonáva firma „KOSIT“ Košice. Od 1. 5. 2019 sa bude TKO
vážiť. Stretnutie so zastupacami tejto firmy sa uskutoční 04. 04. 2019 o 16.30 hod v
Kultúrnom dome vo Veľatoch.



Pán poslanec Ing. Marcel Kolesár pripomienkoval, že v letných mesiacoch nie je označený
zber plastov v zvozovom kalendári na rok 2019.
o v priebehu mesiaca apríl 2019 elektrikári s pánom Jozefom Vaškom doplnia
rozdvojky na elektrickom vedení, aby verejné osvetlenie nevypádavalo počas
veterného počasia. Ponuka od VDS - môže zobrať do správy aj verejné osvetlenie za
mesačný poplatok cca 700,-eur;

o v priebehu mesiaca apríl 2019 sa uskutoční čistenie rybníka v parku. Dobrovoľní
hasiči odčerpajú vodu a pán Hatrák technikou vyčistí rybník od bahna a následne sa
rybník napustí čistou vodou;
o je vyhlasená výzva na vojnové hroby a pamätníky. Obecný úrad podá žiadosť na
výstavbu lavičiek a osvetlenia pri pamätníku odbojárov v parku.


Pán poslanec Slavomír Rusňák navrhol, aby sa uskutočnila brigáda v parku za budovou
školy.



Pán poslanec Ing. Marcel Kolesár povedal, že je tam potrebné pristaviť vlečku a pozberať
sutinu z rekonštrukcie budovy.



Pán poslanec Ing. Marián Bindas povedal, aby sa vyhlásila brigáda v miestnom rozhlase.



Pán Ing. arch. Ján Jakubčík navrhol,aby sa priviezlo drevo z lesa na lavičky v parku.
o Pán starosta uzavrel túto časť diskusie, s návrhom , že je možné zorganizovať
brigádu v spolupráci členmi FK, posilňovne, dobrovolného hasičského zboru.
Samozrejme sa jej môžu zúčastniť aj dobrovoľníci z obce.

OZ berie na vedomie.


Poslanec Ing.Marián Bindas pripomenul prehodnotenie poplatkov za užívanie obecného
traktora.
Pán starosta mu odpovedal, že sadzobník poplatkov a VZN o otváracích hodinách sa
pripravia a prerokujú na najbližšom zasadnutí OZ.



Taktiež sa informoval ako ďaleko je obec s projektom výstavby ČOV a kanalizácie.
Poznamenal, že za odvoz fekálií nech platia všetci občania a tak by ich nevypúšťali do
priekop v obci.



Pán poslanec Ing. Bindas tiež hovoril o vypaľovaní suchej trávy, platí zákaz vypaľovania,
treba občanov na to upozorniť – vyhlásením v miestnom rozhlase.



Pán poslanec Rusňák mal pripomienku k programu rozvoja obce na roky 2021 -2022. V
bode 5 žiada vynechať ATC Mária Veľaty.



Pán Poslanec Ing. Bindas navrhol, aby zápisnice boli zverejnené na webovej stránke obce.



Pán poslanec JUDr. Ing.František Čuchráč povedal, že aj uznesenia nech sú zverejňované na
webovej stránke obce.



Pán poslanec Ing. Bindas navrhol, aby sa aj činnosť (prevádzkový poriadok) posilňovne
zverejnila tiež na webovej stránke obce.

K bodu10/
Na záver zasadnutia sa pán starosta Prof. MVDr.Mikuláš Levkut DrSc., poďakoval prítomným
poslancom a občanom za ich účasť.

Vo Veľatoch, 08. 03. 2019
Zapísala:

Katarína Krokusová

Overovatelia zápisnice:

Slavomír Rusňák
Rastislav Eliaš
Prof. MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

