U ZNE SE NIA
zo zasadnutia OZ v obci Veľaty konaného dňa 4.3.2020
OZ schvaľuje:
Uznesenie č.1/2020
zapisovateľ:

Katarína Krokusová

overovatelia zápisnice: Slavomír Rusňák, Ing.Ľubomír Domaracký
návrhová komisia:

Ing. Marián Bindas, JUDr.Ing. František Čuchráč

Veľaty, 04.03.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 2/2020
OZ schváľuje návrh programu s doplnením
Veľaty ,04.03.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 3/1/2020
Oz prerokovalo a zobralo na vedomie protest prokuratora č. Pd 19/20/8811 – 2, proti časti
VZN č.3/2013 o údržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na úzení
obce Veľaty.
Uznesenie č. 3/2/2020
OZ schváľuje návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Veľaty č. 3/2013 o udržiavaní
čistoty,verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na území obce Veľaty.

Veľaty, 04.03.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 4/2020
OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľaty 2020-2025.

Veľaty, 04.03.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 5/2020
OZ berie na vedomie správu o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2019.
Veľaty, 04.03.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 6/2020
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľaty k návrhu rozpočtu obce
na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2022.
Veľaty, 04.03.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

.
Uznesenie č. 7/2020
OZ schváľuje návrh rozpočtu na rok 2020 a berie na vedomie viacročný rozpočet na rok
2020 a 2022.
Veľaty, 04.03.2020

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrsC.
Starosta obce

Uznesenie č. 8/2020
OZ schváľuje zapojenie sa do výzvy " Podpora koordinačných a implementačných kapacít
regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy."
Veľaty, 04.03.2020

Vo Veľatoch, 04.03.2020

Prof.MVDr,Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

Návrhová komisia:
Ing.Marián Bindas
JUDr.Ing.František Čuchráč

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

ZÁPIS N ICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Veľaty
konaného dňa 04.03.2020 o 16.30 hod v zasadačke Obecného úradu

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Konrola plnenia uznesení
5. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN Obce Veľaty č. 3/2013
6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľaty 2020 – 2025
7. Návrh rozpočtu na rok 2020(podrobný rozpočet je zverejnený na web stránke obce)
8. Správa o výkonanejkontrolnej činnosti za rok 2019
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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:

Katarína Krokusová

overovatelia zápisnice: Slavomír Rusňák, Ing. Ľubomír Domaracký
návrhová komisia:

Ing. Marián Bindas, JUDr.Ing. František Čuchráč

Jednomyseľný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 1/2020.
K bodu 3/
Pán starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Program doplnila kontrolórka
obce Ing. Monika Hudačková s bodom: Správa o výkonanej kontrolnej činnosti za rok 2019.
Jednomyseľný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 2/2020.
K bodu 4/
Uznesenia z posledného OZ boli splnené.
K bodu 5/
Kontrolórka obce Ing. Hudačková informovala prítomných s protestom prokuratora
ohľadom VZN Obce Veľaty č. 3/2013 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe
verejnej zelene na území obce Veľaty. Protest prokuratora bol prerokovaný a uvedené VZN
bolo doplnené.
Jednomyseľný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 3/1/2020 a č.3/2/2020.
K bodu 6/
Pán starosta informoval o Komunitnom pláne sociálnych služieb obce Veľaty 2020 – 2025.
(poslanci uvedený materiál obdržali k preštudovaniu skôr).
Jednomyseľný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 4/2020.
K bodu 7/
Pani kontrolórka Obce Veľaty Ing. Hudačková prečítala správu o vykonanej kontrolnej
činnosti v Obci Veľaty za rok 2019.
Pán poslanec Ing. Bindas sa informoval, či sa dajú priebežne správy o kontrolnej činnosti
prečítať. Správy sú uložené na obecnom úrade.
OZ berie na vedomie správu o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2019, bolo prijaté
uznesenie č. 5/2020.
K bodu 8/
Návrh rozpočtu na rok 2020-2022 predložila kontrolórka obce pani Ing. Hudačková.
(poslanci mali vopred zaslaný návrh rozpočtu a taktiež podrobný rozpočet bol zverejnený na
web stránke obce).
Pán poslanec JUDr.Ing.Čuchráč nesúhlasi s uvedeným návrhom rozpočtu, nie sú príjmy a
dotácie sa stále zvyšujú, zvyšujú sa poplatky od občanov,v obci nemáme koše, chodníky ,
kanalizáciu.

Pán poslanec Ing.Domaracký sa vyjadril, že všetko sa robí pre občanov obce.
Pán poslanec Ing.Bindas hovoril o futbale v obci. Zvyšuje sa dotácia na 10 000 €, zistil, že
iných obciach sú rozpočty na futbal nižšie.
Pán Rusňák hovoril o výsledkoch FK, náklady sa zvyšujú na hráčov, rozhodcov,
delegátov.Sú vydavky s vozením detí, ktoré sú z iných obci na tréning a taktiež odvoz
hráčov autami na futbalové zápasi mimo obce Veľaty. Aj týmto sa reprezentuje naša obec.
Pán poslanec Ing.Domaracký hovoril o mládežníckom mužstve, chodí sa pre detí do
Čerhova, Lastoviec, Slov.N.Mesta a náklady na palivo sa zvyšujú.
Pán starosta povedal, že tým sa prezentuje obec a preto sťahujú detí aj iných obci.
Pán Kolesár Jozef sa spýtal, či sú v rozpočte finančné prostriedky aj pre rímskokatolícky a
greckokatolícky kostol.
Za tento návrh rozpočtu hlasovali: Ing.Kolesár Marcel, Rusňák Slavomír, Eliaš Rastislav,
Ing.Domaracký Ľubomír
Proti boli:Ing.Bindas Marián, JUDr.Ing. František Čuchráč
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľaty k návrhu rozpočtu obce
na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2020-2022, bolo prijaté uznesenie č. 6/2020.
OZ schváľuje návrh rozpočtu na rok 2020 a berie na vedomie viacročný rozpočet na rok
2020 - 2022, bolo prijaté uznesenie č. 7/2020.
K bodu 9/ a 10/
Rôzne:
Pán starosta informoval prítomných , že v mesiaci február sa konala v našej obci zabíjačka.
Mäso sponzoroval pán starosta Prof.MVDr.Mikuláš Levkut, folklórnej skupine bolo
vyplatených 200 €, pánovi Michalovi Barilovi bolo vyplatené 150 €.
Pán starosta oboznamil prítomných s dátumom 16.08.2020 , ohľadom 800 rokov obce
Veľaty.Ďalej informoval ohľadom chodníkov v obci. Sú rozpracované projekty a to smerom
od pána Suchého k pani Repovskej, od kostola k pánovi Kolesárovi č.21, od hasičovni k
mostíku, od domu Tomkových č. 20 ku kultúrnemu domu, podali sme projekt (VÚC) v
hodnote 4 100 € na opravu pamätníka protifašistických bojovníkov, v okoli sa osadia
lavičky a smetné koše.
MAS bude výzva na kamery.
Pán starosta informoval s listom od Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov
ohľadom výzvy "Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja
v úrovni miestnej územnej samosprávy" , kde žiadateľom je Mesto Trebišov a partnerom by
bola Obec Veľaty.V obci by vzniklo jedno pracovné miesto a obec by spolufinancovala len
5% výdavkov na projekt.
Pán poslanec JUDr.Ing. Čuchráč povedal, že by to mal byť občan z našej obce.
Za zapojenie do uvedeného projektu boli: JUDr.Ing.Čuchráč, Rusňák, Eliaš, Ing.Kolesár,
Ing.Domaracký
zdržal sa: Ing.Bindas.
Bolo prijaté uznesenie č. 8/2020
Pán Rusňák hovoril o ihrisku pri MŠ, bolo zrealizované cez projekt.Taktiež upozornil, že sa
bližia oslávy, do parku je potrebné dať koše, lavičky osvetlenie.
Pán Ing.arch.Jakubčík odpovedal, že obec sa chytá každej výzvy.

Pán JUDr.Ing. Čuchráč sa informoval, že kedy budu ikončené práce v kultúrnom dome,
vstupy na Obchodnej ulici , tlmočil dotaz občana našej obce, prečo sa vyváža TKO len raz
mesačne.
Pán starosta odpovel, že občania vykladali koše, ktoré boli naplnené len do polovice a je
potrebné triediť odpad.
Pán Rusňák povedal, že treba občanov upozorňovať o zbere odpadu na prvej strane
obecných novín.
Pán Ing. Bindas sa informoval ohľadom kanalizácie .
Pán Rusňák povedal, že kanalizácia je ešte ďaleko ale treba urýchlene riešiť čističku.To nám
pomôže znížiť náklady na vývoz žump.
Pán starosta odpovedal, že približne o 2 týždne odovzdáme podklady na spracovanie.
V závere sa pán starosta obce Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc., poďakoval prítomným
poslancom a hosťom za účasť.
V o Veľatoch , dňa 04.03.2020
Zapísala:

Katarína Krokusová

overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Domaracký
Slavomír Rusňák

Prof.MVDr.Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

