UZNESENIA
zo zasadnutia OZ v obci Veľaty konaného dňa 27.06.2019
OZ berie navedomie:
stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018

OZ schvaľuje:
Uznesenie č.28/2019
zapisovateľ:

Katarína Krokusová

overovatelia zápisnice: Ing.Marián Bindas, Ing.Kolesár Marcel
návrhová komisia:

Ing.Ľubomír Domaracký, Slavomír Rusňák

Vo Veľatoch, 27.06.2019

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 29/2019
OZ schváľuje návrh programu
Vo Veľatoch, 27.06.2019

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 30/2019
OZ schváľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 2.192,64 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na vysporiadanie
finančných operácií v sume 485,64 € a na tvorbu rezervného fondu vo výške 1.707,-- eur -(10%
povinná tvorba 219,26 €) a z rezervného fondu použiť na kapitálové výdavky sumu 1.487,74 € :

- na spoluučasť pri rekonštrukcií chodníkov v sume 1.487,74 € (kód zdroja 46)
OZ schválilo uvedenú sumu použiť na spoluúčasť pri rekonštrukcií chodníkov.
Vo Veľatoch, 27.06.2019

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 31/2019
OZ schváľuje sadzobník poplatkov platný od 01.07.2019
Vo Veľatoch, 27.06.2019

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 32/2019
OZ schváľuje Smernicu č. 2/2019 – Štatút obce Veľaty
Vo Veľatoch, 27.06.2019

Prof. MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 33/2019
OZ vo Veľatoch podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v
platnom znení schváľuje prijatie úveru vo výške 136 668,88 eur poskytnutého zo strany Prima
banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina za podmienok dojednaných v
príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty, poskytnutého Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Vo Veľatoch, 27.06.2019

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 34/2019
OZ ukladá obci Veľaty, aby prístupy do objektov(dvorov) na Obchodnej ulici uhradila v plnej
výške a upravila terén.

Uznesenie č. 35/2019
OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť vyasfaltovanie ucelenej plochy na Obchodnej ulici včítanie
parcely číslo 567/2 a 734/1.Zároveň sa ukladá obecnému úradu preveriť investovať do cudzieho
pozemku vo verejnom záujme.
Vo Veľatoch, 27.06.2019

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 36/2019
OZ ukladá obecnému úradu predkladať komisii pre rozvoj podnikateľských aktivít, cestovného
ruchu a investičnej činnosti všetky nové investičné zámery, prerokovať všetky novovzniknuté
projektové dokumentácie a zmeny už jestvujúcich projektových dokumentácií. Po odsúhlasení
komisiou pre rozvoj podnikateľských aktivít, cestovného ruchu a investičnej činnosti, budú
predložené obecnému zastupiteľstvu.
Vo Veľatoch, 27.06.2019

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Návrhová komisia:

Ing.Ľubomír Domaracký
Slavomír Rusňák
Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Veľaty,
konaného dňa 27.06.2019 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018
6. Schválenie záverečného účtu obce Veľaty za rok 2018
7. Návrh sadzobníka poplatkov
8. Návrh smernice č. 2/2019 – Štatút obce Veľaty
9. Návrh VZN č. 2/2019 o verejnom poriadku
10. Návrh VZN č.3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Veľaty
11. Návrh na schválenie úveru - Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
12. Rôzne
13. Diskusia
14. 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: Ing.Marián Bindas, Ing. Marcel Kolesár
Návrhová komisia:

Ing. Ľubomír Domaracký, Slavomír Rusňák

Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 28/2019.
K bodu 3/

Pán starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 29/2019.
K bodu 4/
V tomto bode pán starosta informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
K bodu 5 a 6 /
Hlavná kontrolórka obce Veľaty, Ing.Monika Hudačková prečítala stanovisko k návrhu záverečného
účtu za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uvedené stanovisko.
Bez pripomienok bol schválený záverečný účet hospodárenia obce k 31.12.2018.
Z rezervného fondu použiť kapitálové výdavky v sume 1.487,74 € na spoluúčasť pri rekonštrukcií
chodníkov.
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č.30/2019.

K bodu 7/
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s úpravami sadzobníka poplatkov platného od
01.01.2010.(poslanci tento sadzobník dastali s pozvánkou)
Pán poslanec Ing. Marián Bindas sa informoval, či je nejaká evidencia za služby obecným
traktorom. Pri nahlásení vývozu fekálií sa zapíše do zošita. Ostatné služby obecným traktorom sa
vedú v potvrdenkách s juxtou a v účtovníctve.
S navrhovanými úpravami cien sa sadzobník poplatkov platný od 01.07.2019 schválil.
Bolo prijaté uznesenie č. 31/2019.
K bodu 8/
Pán starosta predložil na prejednanie Štatút obce Veľaty(poslanci dostali s pozvánkou).Prítomní
poslanci s niekoľkými úpravami schválili Štatút obce Veľaty.
Bolo prijaté uznesenie č. 32/2019.
K bodu 9/
Návrh VZN č.2/2019 o verejnom poriadku (poslancom bol doručený uvedený materiál s
pozvánkou).
Pán Ing.Marcel Kolesár sa vyjadril, že VZN č.2 a VZN č.3/2019 si navzájom odporujú, navrhol
VZN dopracovať.
Pán poslanec Slavomír Rusňák takžiež mal pripomienky a navrhol dopracovať uvedené VZN č.
2/2019.
Za odsúhlasenie VZN č.2/2019 boli: JUDr. Ing. František Čuchráč, Ing. Marián Bindas
Zdržal sa: Rastislav Eliaš
Proti boli: Slavomír Rusňák, Ing. Marcel Kolesár, Ing. Ľubomír Domaracký
VZN č. 2/2019 sa prejedná na nasledujúcom OZ.

K bodu 10/
VZN č.3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Veľaty.(poslancom bol doručený uvedený materiál s pozvánkou),
Pán poslanec Rusňák navrhol taktiež uvedené VZN dopracovať.
Za odsúhlasenie VZN č.3/2019 boli: JUDr.Ing. František Čuchráč, Ing. Marián Bindas
Proti boli: Ing. Marcel Kolesár, Slavomír Rusňák, Ing. Ľubomír Domaracký, Rastislav Eliaš
VZN č.3/2019 sa prejedná na nasledujúcom OZ.
K bodu 11/
Návrh na schválenie úveru – Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty.(zmluva o dielo bola doručená
s pozvánkou).
Pán starosta infomoval, že úver sa poskytuje na dobu 2 rokov vo výške 136.668,88 eur.Nenavrátny
finančný príspevok bol poskytnutý Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava.
Pán Ing Ján Jakubčík informoval o činnostiach, ktoré sa budu prevádzať pre rekonštrukciízateplenie, výmena okien, zníženie stropu, bezbarierový prístup, teplovod.
Pani Ing. Timková sa pýtala načo sa zatepľuje a aká je návratnosť investicií.
Pán poslanec Rusňák nesúhlasí s teplovodom, nie je to účinne, aby sa v jednej budove kúrilo a
tlačilo do kultúrneho domu.
Za schválenie úveru boli: Ing. Marcel Kolesár, Ing. Ľubomír Domaracký, JUDr. Ing. František
Čuchráč Rastislav Eliaš,
Zdržal sa: Slavomír Rusňák
Proti bol. Ing. Marian Bindas
Bolo prijaté uznesenie č. 33/2019.
K bodu 12 a 13/
Pán starosta informoval o ziskaní finančných prostriedkov pre našu obec.
Zúčastnil sa zasadnutia vlády, ktoré sa konalo v Trebišove. Pre futbalový klub bolo pridelých
12 000 eur. Práce prevedie firma Thermostav, s.r.o. Veľaty. Pán starosta vystúpil na tomto rokovaní
vlády , spomenúl, že obec Veľaty má zriadený sociálny podnik. Obci bolo pridelých 20 000 eur,
na kúpu Domu tradicií a prístupovej cesty.
Pán Ing. Ján Jakubčík informoval prítomných, že sa do 30.6.2019 podá projekt Andrassyho
pivnica,finančné prostriedky sú z úradu vlády- podpreseda pán Raši.
Pán starosta informoval, že nábytok v miestnosti starostu sponzorovala Prof. MUDr. Levkutová.
Pán starosta sponzoroval postrek komárov v našej obci.
Pán starosta informoval prítomných ohľadom komunálneho odpadu. Poplatky za odvoz sú stále
vyššie a preto je potrebné zvýšiť v budúcnosti poplatok za odvoz komunálneho odpadu( teraz je 7
eur na osobu). Preto je potrebné, aby občania triedili odpad.
Ing. Kolesár hovoril, že je zle nastavený systém zvozu kalendára na rok 2019 pre odpad.
Ing. Bindas sa pýtal, či bolo urobené verejné obstarávanie pri výbere vývozu komunálneho odpadu.
Pán starosta odpovel , že je možné nad sumu zaplatených poplatkov nad 5 000 eur.
Pán Rusnák pripomenul, že bolo stretnutie občanov, podnikateľov obce so zastupcami firmy
KOSIT. Taktiež viac informovať občanov formou letákov, novím o triedení odpadu.

Ing. Kolesár povedal, že ak sa bude robiť verejné obstáravanie, je potrebné dať podmienky vývozu
odpadu.
Ing. Bindas pripomenul, že ak sa hlásilov obecnom rozhlase ohľadom zýšenia poplatku za
komunálny odpad, tak sa začnú vytvárať čierne skládky. Taktiež pripomenul, že nevie o všetkých
projektoch a kto o tom rozhoduje.
Pán Rusňák hovoril ohľadom Obchodnej ulice. Projekt na opravu cesty je z roku 2005.Obchodná
ulica by sa mala robiť tak, aby boli spokojní občania, ktorý tam žijú. Vstupy do dvorov sú zlé,
žľaby by nemali kúpovať občania, taktiež dáva na zváženie OZ, aby sa celá Obchodná ulica aj s
námestím urobila v celku.
Pani Timková- je to zlý projekt, žľaby sú na strane , kde je viacej domov. Mali by byť na opačnej
strane ulice.
Pán Jakubčík vysvetľoval ,že projekt je z roku 2005, na Obchodnej ulici sa neriešili vstupy, len
cesta. Na odovzdaní staveniska sa dohodlo, aby boli žľaby tak ako sa práve robia, tým sa vyrieši
dažďová voda.
Pán Rusňák – ukončiť jeden projekt a tak sa púšťať do druhej výzvy.
Pán Kolesár povedal, že je potrebné pripraviť projekty vopred.
Taktiež by páni poslanci chceli vedieť o všetkch projektoch, ktoré robí Obecný úrad.
Pán Čuchráč navrhol, aby sa vyriešil problém na Obchodnej ulici – vstupy.
OZ ukladá obci Veľaty, aby prístupy do objektov(dvorov) na Obchodnej ulici uhradila v plnej výške
a upravila terén v okolí žľabov.
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 34/2019.
Pán Ing. Marcel Kolesár informoval o riadnom zasadnutí obecnej komisie pre rozvoj
podnikateľských aktivít, cestovného ruchu a investičnej činnosti konanej dňa 24.06.2019, kde vzala
na vedomie informáciu starostu obce o pridelení finančných prostriedkov z Úradu vlády SR vo
výške 20 000 Eur.Tieto prostriedky sú schválené na kúpu domu za účelom zriadenia "Domu
tradiícií a prístupovej cesty" – prioritne na Obchodnej ulici. Komisia prejednala možnosť použitia
finančných prostriedkov z tejto dotácie na vyasfaltovanie plochy Obchodnej ulice a dohodla sa, že
uvedená plocha by mala byť vyasfaltovaná celá. Komisia doporučila obecnému zastupiteľstvu
schváliť zámer a preniesť takú sumu peňažných prostriedkov z dotácie Úradu vlády SR, aby sa
priestranstvo Obchodnej ulice vyasfaltovalo ako celok.
Ing. Marián Bindas uviedol, že obec by nemala investovať do asfaltovania plochy, ktorá nepatrí
obci.
Za boli: JUDr.Ing. František Čuchráč, Ing. Ľubomír Domaracký, Rastislav Eliaš, Ing. Marcel
Kolesár, Slavomír Rusňák
Proti bol: Ing. Marián Bindas
Bolo prijaté uznesenie č. 35/2019.
Taktiež pán poslanec Rusňák a Ing.Kolesár mali pripomienky k podavaným projektom. Bolo by
dobre, ak by obecný úrad predložil tieto projekty komisií pre rozvoj podnikateľských aktivít,
cestovného ruchu a investičnej činnosti. Po odsúhlasení komisiou budú predložené obecnému
zastupiteľstvu k prerokovaniu, pripomienkovaniu a hlasovaniu, prípadnom schválení.
Za boli: Ing. Marcel Kolesár, JUDr. Ing.František Čuchráč, Ing.Ľubomír Domaracký, Rastislav
Eliaš, Slavomír Rusňák, Ing.Marián Bindas
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č.36/2019.
Pán starosta prečítal žiadosť o zapnutie verejného osvetlenia, ktorú zaslala pani Svetlana
Grečmalová, Poštová 30/17, Veľaty. Verejné osvetlenie bolo zapnuté do 1.00 hod.. Menovaná

cestuje autobusom, ktorý má odchod z našej obce 3.28 hod. Prítomní poslanci odsúhlasili, aby sa
svietilo celú noc.
Pán starosta informoval ohľadom štandardných bytov v našej obcí.
Pán Bindas pripomenul, že nie sú všetké zápisnice a uznesenia na obecnej stránke.

K bodu 11/
V závere sa pán starost Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc., poďakoval prítomným za účasť.

Vo Veľatoch, 27.06.2019
Zapísala:

Katarína Krokusová

Overovatelia zápisnice: Ing. Marián Bindas
Ing. Marcel Kolesár

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

