ZÁPIS N ICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Veľaty,
konaného dňa 12.12.2019 o 17.00hod v zasadačke Obecného úradu

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok 2020
Dodatok č. 1 k VZN Obce Veľaty o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľaty za kalendárny
rok
7. Dodatok č. 2 k VZN Obce Veľaty č. 1/2019 o určení finančných príspevkov na
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obce
Veľaty
8. Správa audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2018
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bou 1/
Pán starosta Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc., privítal prítomných a otvoril OZ.
K bodu 2/
Pán starosta navrhol zapisovateľa , overovateľov zápisnice
zapisovateľ:

Katarína Krokusová

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

Rastislav Eliaš, Cyril Vass

Jenomyseľný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č.47/2019

K bodu 3/
Pán starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Jednomyseľný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 48/2019
K bodu 4/
Pán starosta prečítal uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
K bodu 5/
Pani kontrolórka Ing. Monika Hudačková oboznámila prítomných poslancov s návrhom
plánu kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok 2020.
Pán poslanec Ing. Marián Bindas navrhol úpravu ohľadom kontroly výberového konania
pre odvoz komunálneho odpadu.
Jednomysľný súhlas poslancov , bolo prijaté uznesenie č .49/2019
K bodu 6/
Dodatok č. 1 VZN Obce Veľaty č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľaty za kalendárny rok Poslanci navrhli prehodnotiť v § 12 bod b) po prvom polroku v roku 2020.
Jednomyseľný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 50/2019
K bodu 7
Dodatok č. 2 k VZN Obce Veľaty č. 1/2019 o určení finančných príspevkov na úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľaty Jednomyseľný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 51/2019
K bodu 8/
Pán starosta informoval prítomných so správou audítora o výsledkoch overenia účtovnej
závierky k 31.12.2019. Správa bola prítomným predložená k nahliadnutiu.
OZ berie na vedomie správu o výsledkoch overenie účtovnej závierky k 31.12.2018.
K bodu 8 a 9/
Pán starosta predložil sťažnosť pani Lenky Kováčovej. OZ zvážilo túto sťažnosť,obec nemá
pracovníkov, aby ráno boli na prechode. Doteraz nebola od občanov obce podobná
požiadavka. V roku 2020 sa bude cesta I triedy rekonštruovať.

Pán starosta oboznámil aj listom od vedúcej pošty vo Veľatoch, ohľadom otvávarích hodín v
stredu.
Obyvatelia nadstavby na Staničnej ulici 131/5 zaslali sťažnosť na majiteľa pozemkov p.č.
110/1 a 108 ohľadom znečistenia a poškodenia cesty cez obecný park. Žiadajú, aby bol
zákaz vstupu nákladných vozidiel do parku.
Majiteľ uvedených pozemkov berie na vedomie, vzniknuté škody opravy.
Pán starosta informoval o aktivitách obecného úradu.
Ministerstvo financií SR poskytlo 8 000 € - rekonštrukcia toaliet v KD
Úrad vlády SR poskytlo 8 250 € - detské ihrisko v areáli MŠ
Ministerstvo vnútra SR poskytlo 6 000 € spoluúčasť 2 000 € - stoly a stoličky v KD
Firma Thermostav s.r.o., v priestoroch MŠ Veľaty robila rekonštrukciu toaliet. Je preto
potrebné vyučtovať Obecnému úradu vo Veľatoch sumu vo výške 10 003,78 €. Nakoľko
obec nemá momentálne tieto fianančné prostriedky , je potrebné to uhradiť z úveru.
Ing. Marcel Kolesár povedal, že stroj do fitnes centra za zakúpi do 20.1.2020, nakoľko obec
nemá finančné prostriedky.Verejné obstarávanie bolo zrealizované.
Ing.Marián Bindas uviedol, že na internetovej stránke nie sú všetky zápisnice a uznesenia z
obecných zastupiteľstiev.
Ing. Marián Bindas pripomenul, že poslanci nie sú informovaný o plánovaných investíciach
v obci, pán starosta uviedol, že sa bude poslancom zasielať mail.Taktiež sa informoval o
žľaboch na Obchodnej ulici. Firma HUTO ich urobí cez zimu.Taktiež, aby sme mali v obci
kamerový systém. PánRusňák taktiež súhlasil s kamerovým systémom.
Ing. Marián Bindas sa informoval o stave riešenia kanalizácie v obci, pán starosta uviedol,
že sa muselo upravovať územné konanie, stavebné povolenie by malo byť na jar 2020.
Ing. Marián Bindas sa informoval o vianočnej výzdobe v obci, pán starosta uviedol, že
výzdoba je pri hasičskej zbrojnici a iná nebude, lebo je to prežitok.
JUDr.Ing.František Čuchráč upozornil na kameň na parkovisku pri MŠ. Taktiež na
parkovisko oproti cintorínu a neporiadku v okolí smetných košov na cintoríne.
Pán starosta predložil návrh na schválenie odmeny pre kontrolórku obce Ing. Moniku
Hudačkovú vo výške 25% z mesačného platu za rok 2019.
Za boli: pán Rusňák, pán Eliaš, Ing. Kolesár
proti: JUDr.Ing. František Čuchráč
zdržal sa: Bc.Vass, Ing.Bindas
JUDr.Ing.Čuchráč to odôvodnil tým, že sú povinnosti zo zákona, ktoré má riešiť priebežne
a navrhol odmenu vo výške 20 %.
Ing.Bindas to odôvodnil tým, že nebol tento bod uvedený v programe zasadnutia a sa to
nemá riešiť v bode rôzne.
Pán starosta navrhol hlasovať za odmenu vo výške 20%

za boli: Ing.Kolesár, Rusňák,JUDR.Ing. Čuchráč,Eliaš
zdržal sa: Bc.Vass, Ing.Bindas
Bolo prijaté uznesenie č. 52/2019
Na záver sa pán starosta Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc., poďakoval prítomným
poslancom a hosťom za účasť.
Vo Veľatoch, dňa 12.12.2019
Zapísala Katarína Krokusová
overovatelia zápisnice:Ing. Marián Bindas
Ing. Marcel Kolesár

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

