UZNESENIA
zo zasadnutia OZ v obci Veľaty konaného dňa 04.06.2020
OZ berie na vedomie:
stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019
založenie klubu dôchodcov v obci Veľaty

OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 9/2020
zapisovateľ zápisnice:

Katarína Krokusová

overovatelia zápisnice:

Ing. Marcel Kolesár,Bc.Cyril Vass

návrhová komisia:

Rastislav Eliaš, Slavomír Rusňák

Vo Veľatoch, dňa 04.06.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 10/1/2020
OZ schváľuje návrh programu podľa pozvánky.
Uznesenie č. 10/2/2020
OZ neschvaľuje doplnenie programu o bod : Zmena rozpočtu obce na rok 2020.

Vo Veľatoch, dňa 04.06.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia v sume
-85.048,15 €.
Schodok rozpočtového hospodárenia sa upravuje – zvyšuje o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 28.088,81 EUR a 3.983,26 EUR.

2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 117.994,57 EUR
na:
vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 85.048,15 EUR,
zníženie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR v sume 28.088,81 EUR,
zníženie nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu v sume 3.983,26 EUR,
tvorbu rezervného fondu v sume 874,35 EUR
Čerpanie v roku 2020: - na rekonštrukciu a modernizáciu - vstupy na ulici Obchodnej v sume
874,35 € (kód zdroja 46)
Uznesenie č. 12/2020
OZ schvaľuje zverejniť zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce(parcela registra E, p.č
217/500)vo výmere 97m2.
Vo Veľatoch, dňa 04.06.2020

Navrhová komisia:
Rastislav Eliaš
Slavomír Rusňák

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc
starosta obce

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Veľaty
konaného dňa 04.06.2020 o 17 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 za rok 2019
6.Schválenie záverečného účtu obce Veľaty za rok 2019
7.Zámer odpredaja pozemku vo vlastníctve obce (parcela registra C,č. 593)
8.Rôzne
9.Diskusia
10.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.

Katarína Krokusová

overovatelia zápisnice:

Ing.Marcel Kolesár, Bc.Cyril Vass

návrhová komisia:

Rastislav Eliaš,Slavomír Rusňák

Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 9/2020
K bodu 3
Pán starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia.Program zasadnutia bol schválený
podľa pozvánky.
Za boli všetci prítomní poslanci, bolo prijaté uznesenie č.10/1/2020
Pán poslanec Ing.Bindas pznamenal nesprávne označenú parcelu registra E(správne register C)z
bodu 7 programu. Pán poslanec Bc.Vass navrhol, aby sa doplnil bod: Zmena rozpočtu obce na rok
2020.

Za boli poslanci: JUDr.Ing.Čuchráč,Ing.Bindas, Bc Vass,
proti boli poslanci: Ruňák, Ing.Kolesár,Eliaš.
Bolo prijaté uznesenie č. 10/2/2020
K bodu 4/
Uznesenia z posledného zastupiteľstva boli splnené.
K bodu 5 a 6/
Hlavná kontrolórka obce Veľaty Ing.Monika Hudačková prečítala stanovisko k návrhu záverečného
účtu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uvedené stanovisko.
Bol schválený záverečný účet hospodárenia obce k 31.12.2019 s pripomienkami.
JUDr.Ing. Čuchráč hovoril, že v rozpočte boli tri schválené zmeny a nevie otom, žeby OZ
schváľovalo nejakú zmenu.
Ing. Bindas by chcel nazrieť na zmenu ropočtu z 30.06.2019.
Ing. Kolesár upozornil na sociálny fond,je potrebné financie rozdeliť pracovníkom.
Z rezervého fondu použiť kapitálové výdavky v sume 874,35 € na rekonštrukciu a modernizáciu –
vstupy na ulici Obchodnej.
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo priajté uznesenie č. 11/2020.
K bou 7/
Pán starosta informoval prítomných poslancov so zámerom odpredaja pozemku vo vlastnítve
obce(parcela registra C, č. 593), vo výmere 97 m2, za budovou obecného úradu.
OZ schváľuje zverejniť zámer odpredaja pozemku.
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 12/2020.
K bodu 8a 9/
Pán starosta informoval prítomných ohľadom zberu tuhého komunálneho odpadu, nakoľko občania
netriedia odpad. Navrhol, aby sa od 1.8.2020 rozdali nálepky firmy Kosit na kuka nádoby podľa
počtu obyvateľov v dome.(1-4 patrí jena nádoba, 5-8 patira 2 nábody, 9-12 patria 3 nádoby).Keď by
bolo v domácnosti viac odpadu, tka by občania zakúpili vrecia s logom Kosit na Obecnom úrade
cca 1,50 € za kus. Málo sa vyváža z obce plastov.
Poslanec Ing.Kolesár obáva sa, aby sa nerobili čierne skládky.
Poslanec Ing.Bindas aby sa to neskoplikovalo, ten kto netriedí ani nebude, budú nosiť do prírody.
Pani Kochanová sa pýtala pána starostu prečo, keď jej sľúbil, sa neprišiel pozrieť k nej domov, na
problém, o ktorom mu hovorila na Obecnom úrade.Z tohto dôvodu došla na zasadnutie OZ.Pán Ing.
Bindas, jej povedal, aby to dala písomne na obecný úrad a tak sa to bude riešiť.Pán starosta
odpovedal, že je potrebné zavolať políciu.
Pán Eliaš problém treba riešiť so susedmi.
Pán Potoma sa informoval ohľadom čističky.Pán starosta odpovedal, že je podané na stavebné
povolenie.
Pán Bindas starosta má tlačiť, súriť na životnom prostredí. Taktiež je ochotný prejsť po dedine v

povečer zbeu plastov a upozorňovať občanov, aby triedili odpad.
Pán Kolesár Jozef navrhol, že treba prejsť po obci a tak riešiť odpad.
Na najbližšom zasadnutí OZ sa rohodne o používaní nálepiek KOSIT.
Pán starosta informoval prítomných, že v našej obci sa založil Klub dôchodcov. Obecné
zastupiteľstvo to zobralo na vedomie.
Pán Potoma sa informoval, prečo občania nad 70 rokov nemajú úľavu za odpad, je to pod úroveň.
Pani Ing. Hudačková,hlavná kontrolórka obce prečítala ohľadom verejného obstarávania TKO,
ktoré bolo v septembri 2019 a vyhrala firma KOSIT.
Pán Bindas sa pýtal, kedy budú priechody na Obchodnej ulici.
Pán starosta odpovedal, že na budúci týždeň.
Pán Kolesár informoval, že v dome smútku je potrebné upraviť miestnosť, kde je uložený vozík.
Chodník Lipová alej je potrebné opraviť a potriekať burinu pri obrubníkoch na cestách. Pri Ižových
je diera v ceste – potrebné opraviť.
Pán Bindas na Staničnej ulici pri pánovi Fialovi a Mudroňovi sú diery, je potrebne opraviť cestu.
Pán Čuchráč sa informoval ohľadom osláv, je potrebné orezať suché konáre pri MŠ, taktiež sa
informoval ohľadom drevenej stavby oproti cintorínu, nie je označená.Ďalej upozornil, že VZN na
web stránke nie sú označené názvom. Kto zabezpečuje web stránku.
Pán Potoma hovoril, že je potrebné opraviť na cintoríne pumpu.
Pán Vass pripomenul, aby na Športovej ulicu, v parku pri bytových domoch boli klietky na
kontajnéry, lebo odpad lieta po okolí.
K bodu10/
Na záver sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Vo Veľatoch, 04.06.2020

Zapísala:

Katarína Krokusová

overovatelia zápisnice: Ing.Marcel Kolesár
Bc.Cyril Vass

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

