UZNESENIA
zo zasadnutia OZ v obci Veľaty konaného dňa 26.10.2020
OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 17/2020
zapisovateľ zápisnice:

Katarína Krokusová

overovatelia zápisnice:

Ing. Ľubomír Domaracký, Bc.Cyril Vass

návrhová komisia:

Slavomír Rusňák, JUDr.Ing. František Čuchráč

Vo Veľatoch, 26.10.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 18/2020
OZ schváľuje návrh programu podľa pozvánky
Vo Veľatoch, 26.10.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
Starosta obce

Uznesenie č. 19/2020
OZ schvaľuje čerpanie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v sume 14.202 eur.
Vo Veľatoch, 26.10.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

Návrhová komisia:
Slavomír Rusňák
JUDr.Ing. František Čuchráč
Prof.MvDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Veľaty
konaného dňa 26.10.2020 o 16 hod. V zasadačke Obecného úradu

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam na kompenzáciu výpadku z príjmov
fyzických osôb v roku 2020
4.Záver
Prítomní podľa prezenčnej listiny
K bodu 1/
Pán starosta Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc., privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ.
K bodu 2/
Pán starosta navrhol:
zapisovateľ zápisnice:
overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:

Katarína Krokusová
Ing. Ľubomír Domaracký, Bc.Cyril Vass
Slavomír Rusňák, JUDr.Ing. František Čuchráč

Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 17/2020.
OZ schválilo návrh programu zasadnutia.
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 18/2020.
K bodu 3/
Pán starosta informoval prítomných o čerpaní návratnej pomoci na kompenzáciu výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v roku 2020. Finančná čiastka by bola vo výške 14.2020 eur. Finančné
prostriedky sa musia použiť do konca roka 2020.
Pani Ing. Hudačková - kontrolórka obce Veľaty informovala, že je to namiesto výpadku daní z
príjmov. Splácať sa začne v roku 2024.
Pán poslanec Rusňák – ak je možnosť treba pýtať.
Pán poslanec Ing. Bindas – začne sa splácať od roku 2024, preto je potrebné sa rozhodnúť, či
finančné prostiedky obec potrebuje. Týmto sa obec zadlží viac.O 4 roky budu mať tieto finančné
prostriedky inú hodnotu. Je to pre obce, ktoré to potrebujú.
Pán starosta odpovedal, že peniaze o 4 roky budú lacnejšie, keď budu platy väčšie, tak obec dostane
viac podielových daní.
Pán poslanec Bc.Vass - si mysli, že možno nám finančnú výpožičku odpustia a nie je to veľká
suma.
Ing. Hudačková - keď sa v obcí nerobí nič, tak sa dá ušetriť. Máme veľa rozpracovaných
investičných projektov.

Za čerpanie návratnej finančnej výpomoci boli poslanci:
Ing. Marcel Kolesár, Slavomír Rusňák, Rastislav Eliaš, Ing. Ĺubomír Domaracký, Bc.Cyril Vass,
JUDr.Ing. František Čuchráč
Proti bol poslanec:
Ing. Marián Bindas
Bolo prijaté uznesenie č, 19/2020

Zapísala:

Katarína Krokusová

overovatelia zápisnice: Ing.Ĺubomír Domaracký
Bc.Cyril Vass

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

