ZÁPI SN ICA
z riadneho zasadnutia „Obecného zastupiteľstva“ v obci Veľaty,
konaného dňa 07.03.2019 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľaty k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021
6) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021
7) Správa o vykonanej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
8) Schválenie VZN č. 1/2019
9) Schválenie rokovacieho poriadku č. 1/2019
10) Návrh na schválenie úveru – pre realizáciu projektu „Využívanie OZE v obci Veľaty“
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 1/
Starosta obce Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc., privítal prítomných a otvoril
zasadnutie OZ.
K bodu 2/
Starosta navrhol, aby zapisovateľ na zasadnutí bol určený z radov poslancov. Prítomní
poslanci s týmto návrhom nesúhlasili. Za zapisovateľa zápisnice bola určená pani Katarína
Krokusová.
Overovatelia zápisnice:

JUDr. Ing. František Čuchráč, Ing. Ľubomír Domaracký

Návrhová komisia:

Rastislav Eliaš, Ing. Marcel Kolesár

Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 12/2019
K bodu 3/
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Poslanci JUDr., Ing. František Čuchráč a Ing. Marián Bindas navrhovali, aby sa pred
bod rôzne, zaradil bod na prerokovanie zápisnice z ustanovujúceho zastupiteľstva a voľby
komisií.
Poslanec JUDr., Ing. František Čuchráč povedal, že komisie nenavrhuje starosta obce,
ale komisie volia poslanci OZ, t.j. predsedu a členov komisie.
Poslanec Ing. Marián Bindas povedal, že je potrebné vrátiť sa k zápisnici z
ustanovujúceho zasadnutia, nakoľko sú v nej nezrovnalosti, je potrebné prerokovať niektoré
body opätovne. V bode rôzne v pozvánke na ustanovujúce zastupiteľstvo nebolo uvedené, že
sa bude schvaľovať plat starostu. Taktiež na ustanovujúcom zastupiteľstve nebola povedaná
suma - výška platu starostu a v zápisnici je zapísaná.
Pani kontrolórka Ing. Monika Hudačková sa prítomným poslancom ospravedlnila, že
nesprávne uviedla, že pre odsúhlasenie platu starostu je potrebná 3/5 väčšina prítomných
poslancov. Avšak na odsúhlasenie platu starostu v zmysle zákona o obecnom zriadení je
potrebná len nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Poslanec Ing. Marián Bindas uviedol, že zápisnicu podpisujú najprv overovatelia
zápisnice a potom starosta obce.
Za doplnenie tohto bodu boli poslanci:

JUDr., Ing. František Čuchráč, Ing. Marián

Bindas,
Ing. Marcel Kolesár, Bc. Cyril Vass
Proti:

Ing. Ľubomír Domaracký, Rastislav Eliaš, Slavomír Rusňák

Bolo prijaté uznesenie č.13/2019
K bodu 4/
Kontrola plnenia uznesení – pán starosta prečítal uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia.
JUDr., Ing. František Čuchráč pripomenul, že otváracie hodiny predajne FRESH neboli
odsúhlasené v súlade so zákonom, ktorý je v platnosti od 01.04.2018. Je potrebné vypracovať
VZN. Zodpovedný starosta obce. Týmto sa ruší uznesenie č. 11/ 2018.

Jednomyselný súhlas poslancov: bolo prijaté uznesenie č. 14/2019.
K bodu 5/
Ing. Monika Hudačková, hlavná kontrolórka obce Veľaty predložila prítomným
poslancom a občanom obce Veľaty návrh rozpočtu obce na rok 2019 a viacročný rozpočet na
roky 2020 a 2021 (tento rozpočet poslanci OZ obdržali s pozvánkou na zasadnutie OZ).
Kontrolórka a pán starosta vysvetlili prítomným ako sa robí rozpočet obce. Starosta
uviedol, že v položke príjmov obce bude potrebné ešte v tomto roku prehodnotiť cenník
služieb, tak služby obecným traktorom neboli stratové.
Pre FK Veľaty je v rozpočte vyčlenených 7000,-eur. Zástupcovia FK oboznamili
prítomných
s rozpočtom FK Veľaty a žiadali o navýšenie rozpočtu o 1000,-eur t.j. na konečnú sumu
8000,-eur.
Pán JUDr. Daniel Petričko, zástupca FK Veľaty v diskusii podal vysvetlenie k
jednotlivým položkám FK. Taktiež povedal, že nejde o žiadem biznis z futbalu, ale sa to robí
pre deti a mládež našej obce, aby sa spojili všetky športové aktivity. Ľudí v obci, ktorí chcú
pomôcť je málo a preto požiadal obecný úrad o spoluprácu na príprave projektovej
dokumentácie.
Poslanec Ing. Marcel Kolesár konštatoval, že aj on sa dobrovoľne podieľal na
rekonštrukcii budovy pre zriadenie posilňovňe. Navrhol, aby sa v rozpočte pre túto činnosť
vyčlenila suma 2500,- eur, na zakúpenie kvalitného posilňovacieho stroja.
Z rozpočtu v položke 0620 – 71 7001

Kz 41- stredisko chodník – realizácia nových

stavieb/spoluúčasť/ ,kde je uvedená suma 6736,- eur sa pre FK Veľaty presunie 1 000,- eur.
Za boli poslanci:

Ing. Marián Bindas, Ing. Ľubomír Domaracký, Rastislav Eliaš,
Ing. Marcel Kolesár, Slavomír Rusňák

Zdržal sa:

Bc. Cyril Vass

Proti bol:

JUDr., Ing. František Čuchráč

Z rozpočtu v položke 0620 – 717001 Kz 41 – stredisko chodník – reálizácia nových stavieb
/spoluúčasť/ sa presunie suma 2 500,--eur, vytvorí sa nová položka : 0810713004 –
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia Kz 41 2 500 ,--eur.
Za boli:

Ing. Marián Bindas, Ing. Ľubomír Domaracký, Rastislav Eliaš,
Ing. Marcel Kolesár, Slavomír Rusňák

Zdržal sa:

Bc. Cyril Vass

Proti bol:

JUDr., Ing. František Čuchráč

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľaty k návrhu rozpočtu obce na
rok 2019, bolo prijaté uznesenie č. 15/2019
K bodu 6/
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu bol schválený s doplnkami.
Za boli :

Ing. Marián Bindas, Ing. Ľubomír Domaracký, Rastislav Eliaš,
Ing. Marcel Kolesár, Slavomír Rusňák

Zdržal sa:

Bc. Cyril Vass

Proti bol:

JUDr., Ing. František Čuchráč

Bolo prijaté uznesenie č. 16/2019.
K bodu 7/
Ing. Monika Hudačková predniesla správu o vykonanej kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2018.
Jednomyselný súhlas poslancov, berú na vedomie, bolo prijaté uznesenie č. 17/2019
K bodu 8/
Schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľaty.
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 18/2019
K bodu 9/
Schválenie rokovacieho poriadku č. 1/2019 pán starosta obce predniesol pripomienky
k niektorým bodom navrhovaného rokovacieho poriadku (RP). Pripomienky k RP odovzdal
na zapracovanie predkladajúcemu poslancovi JUDr., Ing. F. Čuchráčovi. Na nasledujúcom
zastupiteľstve sa rokovací poriadok opätovne prerokuje.
K bodu 10/

Starosta predložil návrh na schválenie úveru pre realizáciu projektu financovaného
PPA s názvom „Využívanie OZE v obci Veľaty“. Jedná sa o rekonštrukciu kultúrneho domu.
Zmluva je zverejnená na stránke našej obce. Je však potrebné predom zobrať 1% úver. Projekt
je 100% prefinancovaný.
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 19/2019
K bodu 11/ a 12/
Poslanec JUDr., Ing. František Čuchráč povedal, že je potrebné pripraviť zmenu
štatútu obce, do najbližšieho zastupiteľstva. Zodpovedný za prípravu štatútu obce je pán
starosta.
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 20/2019
Starosta Prof. MVDr. Mikuláš Levkut DrSc., predložil obecnému zastupiteľstvu
správu o činnosti firmy Thermostav s.r.o. K predloženej správe neboli vznesené pripomienky.
OZ berie správu o činnosti firmy Thermostav s.r.o na vedomie, jednomyselný súhlas
poslancov, bolo prijaté uznesenie č.21/2019


Pán Kremnický uviedol, že niektorí občania v obci vypúšťajú svoje žumpy (smrad
v obci) do priekop (jarkov). Taktiež povedal, že je potrebné riešiť dopravnú
situáciu na ulici Športová a Alejová osadením spomaľovačov. Uviedol. že cena
jedného spomaľovača je cca 120,- eur. Všimol si, že dopravná značka pri rod.
dome Truchlých je už 2 mesiace na zemi. Taktiež uviedol, že majitelia motorových
vozidiel (hlavne pacienti) nevyužívajú parkovisko pri zdravotnom stredisku, ale
parkujú na ceste.



Pán Potoma povedal, že na Športovú ulicu by sa mali osadiť dopravné značky
(zákaz zastavenia a zákaz statia). Povedal, že rozpočet by mal zahrnúť aj financie
na tento účel. Tiež uviedol, že je potrebné urobiť chodník na Staničnej ulici od
pani Šarlošiovej ku kostolu. Starosta mu odpovedal, že na projektovej
dokumentácii pre výstavbu chodníka sa pracuje.



Pán Jozef Kolesár mal pripomienku k financovaniu futbalu. Uviedol, že potrebné
sa pozrieť akú súťaž FK Veľaty hrá a porovnať ju s FK iných obcí. Podľa toho by
FK mal dostať dotáciu od obce Veľaty.



Poslanec Ing. Marián Bindas uviedol, že je potrebné opraviť chodník pod lipami
(sú tam kríky, odpad, potulujú sa tam psy). Navrhol, aby bol v obci nainštalovaný
kamerový systém. Tiež povedal, že na ulici Alejova, keď fúka vietor nesvieti
svetlo, Je potrebné zakúpiť nový kábel.



Pán starosta pripomenul, že za poriadok pri organizovaní kultúrno-spoločenských
podujatí na ihrisku je zodpovedný usporiadateľ (organizátor) akcie. Odpad je
potrebné separovať počas akcie na plasty, papier, sklo a živočíšny odpad.



Pán starosta OZ informoval, že v roku 2020 si naša obec pripomenie 800. výročie
prvej písomnej zmienky o obci. Poslanci majú premyšlať, akú finančnú čiastku by
sme mohli vyčleniť pre akcie spojené s týmto výročím.



Poslanec Ing. Marcel Kolesár – navrhol umiestniť odpadkové koše na niektoré
miesta v obci (v parku, na chodníku pod lipami a pod.)



Poslanec Ing. Marián Bindas – upozornil, že je potrebné opraviť mostík na
Obchodnej ulici.



Poslanec JUDr., Ing. František Čuchráč – povedal, že je potrebné skontrolovať
verejné osvetlenie, na Poštovej ulici pri pánovi JUDr. J. Barilovi (doplniť svetelné
teleso pri pani Švancarovej je tam veľká tma) a tiež uviedol, že svetelné teleso pri
pánovi Višňovskom je potrebné otočiť smerom na Poštovú ulicu.



Poslanec Ing. Marián Bindas –konštatoval, že minuloročná vianočná výzdoba v
obci z jeho pohľadu bola chudobná.



Pán Ing. Ján Jakubčík – pripomenul poslancom aby nezabúdali na rozvoj našej
obce, nakoľko sú mladí a iniciatívní. Mali by myslieť na budúcnosť. Mal otázku,
či členmi komisií sú aj občania obce.



Pán Kremnický – chcel vedieť kam treba zasielať svoje pripomienky. Pán poslanec
Rusňák mu odpovedal, že písomne na OZ a Obecný úrad.



Poslanec Ing. Marián Bindas –navrhol aby sa v miestnom rozhlase pravidelne
vyhlasovalo konanie zasadnutia OZ.



Občan pán Potoma –uviedol, aby dni v týždni (utorok a štvrtok) boli vývozné t.j.
aby traktor vyvážal fekálie len občanom obce Veľaty a nie iným obciam.

K bodu 13/
Na záver zasadnutia sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom obce
za účasť.

Vo Veľatoch, 08.03.2019
Zapísala Katarína Krokusová
Overovatelia zápisnice:

JUDr., Ing. František Čuchráč
Ing. Ľubomír Domaracký

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
starosta obce

