UZNESENIA
zo zasadnutia OZ v obci Veľaty konaného dňa 11.03.2021
OZ berie na vedomie:
Správu o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2020
OZ schvaľuje:
Uznesenie č. 29/2021
zapisovateľ: Mária Pačutová
overovatelia zápisnice: JUDr. Ing. František Čuchráč, Rastislav Eliaš
návrhová komisia: Bc. Cyril Vass, Ing. Ľubomír Domaracký
Vo Veľatoch, 11.03.2021

Prof. MVDr. Mikulaáš Levkut, DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 30/2021
OZ schvaľuje návrh programu podľa pozvánky
Vo Veľatoch, 11.03.2021

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 31/2021
OZ volí za hlavnú kontrolórku obce Veľaty Ing. Moniku Hudáčkovú na obdobie 6 rokov s
úväzkom 0,2 z určeného týždenného pracovného času na základe podmienok stanovených
zákonom.

Vo Veľatoch, 11.03.2021

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 32/2021
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľaty k návrhu rozpočtu obce na
rok 2021 a viacročného rozpočtu
Vo Veľatoch, 11.03.2021

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 33/2021
OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2021 s doplnkami:
1/ presun finančných prostriedkov vo výške 150€ z položky 0111 641 009 na položku 0810 633
006 CVIČ ( cvičiteľky p. Kováčovej )
2/ presun finančných prostriedkov v celkovej sume 4 710€ ( mzda starostu obce 599€ x 6
mesiacov = 3 594€ + odvody 1 116€ ) z položiek 0111 611, 621, 625 001, 625 002 625 003 625
007 v prospech FK Veľaty položka 0810 642 002

Vo Veľatoch, 11.03.2021

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Starosta obce

Uznesenie č. 34/2021
OZ schválilo zverejniť zámer č. 1 odpredaja obecného pozemku parc. č. 1213/5, 1213/6,
1214/1, 1215, 1216/1. Navrhovaná cena podľa znaleckého posudku v hodnote 24 900€.
Vo Veľatoch, 11.03.2021

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Starosta obce

Uznesenie 35/2021
OZ schválilo zverejniť zámer č. 2 odpredaja pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 254/3 o
výmere 195m2 v k.ú. Veľaty a parc. č. 254/2 o výmere 89m2 v k.ú. Veľaty. Navrhovaná cena je
2,50€ / m2
Vo Veľatoch, 11.03.2021

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Starosta obce

Návrhová komisia: Bc. Cyril Vass
Ing. Ľubomír Domaracký
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Starosta obce

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v obci Veľaty
konaného dňa 11.03.2021 o 17.00 hod., v zasadačke kultúrného domu
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schálenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce ( otváranie obálok )
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2021 a viacročného
7. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2021 ( podrobný rozpočet je zverejnený na web stránke
obce )
8. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2020
9. Prejednanie odpredaja pozemku
10. Prejednanie záležitosti tykajúcej sa obchodnej spoločnosti Thermostav s.r.o.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 1/
Pán starosta Prof. MVDr. Mikuláš Levkut DrSc., privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ.
K bodu 2/
Pán starosta navrhol:
zapisovateľa zápisnice:
overovatelia zápisnice:
návrhová komisia:

Mária Pačutová
JUDr. Ing. František Čuchráč, Rastislav Eliaš
Bc. Cyril Vass, Ing. Ľubomír Domaracký

Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 29/2021
K bodu 3/
Pán starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia
Jednomyselný súhlas poslancov, bolo prijaté uznesenie č. 30/2021
K bodu 4/
kontrola plnenia uznesení – uznesenie č. 27/2020 bolo splnené.
Pán starosta po telefonickom rozhovore s Mgr. Rusňákovou sa dohodli na približnom termíne a
podmienkách cvičenia v telocvični ZŠ.
K bodu 5/
Na základe oznámenia o vyhlásení kontrolóra obce, starosta obce Prof. MVDr. Mikuláš Levkut,
DrSc. Oboznámil poslancov, že v určenom termíne bola doručená obecnému úradu dňa 09.02.2021
jedna obálka s názvom " Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať " od Ing. Moniky Hudačkovej.
Nasledovalo otvorenie obálky a oboznámenie poslancov s obsahom doručenia.

Obálka obsahovala prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra obce. Súčasťou prihlášky boli všetky
požadované prílohy.
Bc Vass – opýtal sa pani kontrolórky ako dlho pôsobí v obci Veľaty ( od r. 2003 ), ako zhodnotí
svoju pôsobnosť v obci, či si myslí, že boli v obci splnené všetky uznesenia ( ktoré má v pláne,
kontroluje ich ).
Pán Rusňák sa vyjadril, že je spokojný s prácou pani kontrolórky.
Pán starosta dal hlasovať za boli: Ing. Bindas, Ing Domaracký, Eliaš, Ing. Kolesár, Rusňák
proti: JUDr. Ing. Čuchráč
zdržal sa: Bc. Vass
Bolo prijaté uznesenie 31/2021
K bodu 6/
Kontrolórka obce Ing Hudačková prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 a
viacročného.
Ing Bindas sa informoval o položke mzdy v sume 260 000€ ( sú to mzdy s odvodami pre všetkých
pracovníkov obce )
Ing. Kolesár – 2000€ cesta k Tóthovým ( pán starosta vysvetlil, že sa tam dá makadám, frezovaný
asfalt )
Bc. Vass – bolo to už v rozpočte 2020
Ing. Bindas upozornil, že treba požiadať ŽP Košice o súhlas.
Pán Rusňák oboznámil,že je tam problém aj s rigolom.
JUDr. Ing. Čuchráč sa spýtal kam sa dali finančné prostriedky určené na cestu, ktoré boli schválené
v rozpočte na rok 2020.
Pani kotrolórka odpovedala, že na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Za boli všetci poslanci, OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľaty k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu.
Bolo prijaté uznesenie 32/2021.
K bodu 7/
Návrh rozpočtu na rok 2021 predložila kontrolórka obce pani Ing. Hudačková ( podrobný rozpočet
je zverejnený na web stránke obce )
Ing. Bindas nesúhlasí s názorom pána starostu, že sa rozpočet predkladá na schvaľovanie až v marci
( pripomenul, že sa má schvaľovať v decembri )
Ing. Domaracký – každý si mal prejsť rozpočet a pripomienky zaslaľ mailom pánovi starostovi.
JUDr. Ing. Čuchráč - koľko je vyčlenených finančných prostriedkov pre futbal.
Bc Vass – doplniť do rozpočtu obce na rok 2021 finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev –
Kostol Mena Panny Márie a Gréckokatolícku cirkev – kostol Narodenia Panny Márie vo výške
1000 € na kostol, tzn. v celkovej výške 2 000€. Ako dôvod uviedol, že roky sa v rozpočte na cirkev
nemyslelo a tým, že sa omše neslúžia, tak prišli o nejaký príjem z darov, zo zvončeka a pod, z
ktorých sa hradili napr. energie a celková réžia.

Za návrh hlasovali: Ing Bindas, Bc. Vass
Proti boli: Rusňák, Ing. Domaracký, Eliaš, Ing Kolesár, JUDr. Ing ¸Čuchráč
Ing. Kolesár – dodal, ak sa nebude hrať futbal, aby sa peniaze využili účelovo ( cirkev, kutlúrny
dom, atď )
Ing. Domaracký dodal, že v roku 2020 mali schálené v rozpočte 10 000€, ktoré navrhli ponížiť na
sumu 7 000€, nakoľko sa v prvej vlne pandémie neodohrali všetky zápasy.
Pán starosta informoval prítomných, že si zníži svoju mzdu vo výške 4 710€ ( vrátane odvodov ).
Takto prispeje v obci pre futbalový klub, týmto zároveň odpovedal na otázku JUDr. Ing.
Čuchráčovi.
Rozpočet na rok 2021 bol schválený s doplnkami:
1/ presun finančných prostriedkov vo výške 150€ z položky 0111 641 009 na položku 0810 633 006
CVIČ ( pre cvičiteľky p. Kováčovej )
2/ presun finančných prostriedkov v celkovej sume 4 710€ ( časť mzdy starostu obce 599€x6
mesiacov = 3594€ + odvody 1116€ ) z položiek 0111 611, 621, 625 001, 625 002, 625 003, 625 007
v prospech FK Veľaty položka 0810 642 002
za boli: Ing. Domaracký, Eliaš, Ing. Kolesár, JUDr. Ing. Čuchráč, Rusňák, Ing. Bindas
Zdržal sa: Bc. Vass
Bolo prijaté uznesenie č. 33/2021
K bodu 8/
Pani kontrolórka predložila správu o vykonanej kotntrolnej činnosti za rok 2020.
OZ berie na vedomie.
K bodu 9/
K odpredaju pozemku bola na obecný úrad vo Veľatoch dňa 11.01.2021 o 11:50 hod. doručená
jedna obálka pánom Jozefom Kolesárom.
Pán starosta otvoril obálku – záujemca pán Jozef Kolesár, Staničná 240/72, Veľaty.
Jedná sa o pozemoky E – parc. č. 1215 o výmere 818m2
– parc. č. 1216/1 o výmere 687m2
– parc. č. 1214/1 o výmere 4890m2
– parc. č. 1213/6 o výmere 1002m2
– parc.č. 1213/5 o výmere 1497m2
Ponuka kúpnej ceny: 1,10€/ m2
Podľa znaleckého posudku bola určená suma v hodnote 24 900€.
Pán starosta navrhol vypísanie nového zámeru na odpredaj pozemkov.
Za boli: JUDr. Ing. Čuchráč, Eliaš, Ing. Domaracký, Rusňák, Ing. Kolesár
Proti: Bc. Vass
Zdržal sa: Ing. Bindas
Bolo prijaté uznesenie 34/2021
Pán starosta navrhol vypísanie nového zámeru na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce par. č.
254/3 o výmere 195m2 a parc. č. 254/2 o výmere 89m2 k.ú. Veľaty.
Navrhovaná cena je 2,50€/m2
Za boli: JUDr. Ing. Čuchráč, Rusňák, Ing. Kolesár, Eliaš, Ing. Domaracký

Proti: Bc. Vass
Zdržal sa: Ing. Bindas
Bolo prijaté uznesenie 35/2021
K bodu 10/
Pán starosta informoval, je potrebné zvoliť nových členov dozornej rady pre Thermostav, s.r.o.,
nakoľko pánovi Rusňákovi a Ing. Domarackému skončilo funkčné obdobie ( trvá 3 roky ).
Pán starosta navrhol do dozornej rady mená tých istých poslancov.
Pán Rusňák navrhol to prejednať na najbližšom zastupiteľstve nakoľko si chce pozrieť položky vo
firme.
Ing. Domaracký súhlasí s návrhom.
Poradný výbor je potrebné zmeniť nakoľko zamestnanci Thermostavu pán Marek Koščo a Ing.
Arch. Ján Jakubčík ukončili pracovný pomer k 31.12.2020. Z toho dôvodu bolo potrebné
vymenovať nových člebnov. Dňa 15.01.2021 vymenoval pán starosta ako konateľ nových členov
poradného výboru spoločnosti THERMOSTAV, s.r.o. a to:
pána Dolíka
Pána Mantiča
Ing. Arch. Jána Jakubčíka
K predmetnému oznámeniu tykajucému sa činnosti THERMOSTAV, s.r.o. neboli zo strany
poslancov vznesené námietky.
JUDr. Ing Čuchráč sa informoval koľko zamstnancov má firma Thermostav, s.r.o.
Pán starosta odpovedal: pán Ižo, pán Dolík, pani Kolesárová Judita, pani Šlosárová
( administratíva )
Firma Thermostav, s.r.o platí za právne služby.
K bodu 11 a 12/
Pán starosta informoval prítomných poslancov, že každé obecné zastupiteľstvo je zaznamenané
technickými prostriedkami. Každá prítomná osoba na obecnom zastupiteľstve si môže vyhotoviť
vlastný zvukový záznam. Prípadne si v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciam môže
žiadateľ žiadať od obce o vydanie kópie záznamu vyhotoveného obcou. Žiadateľ však nemôže
žiadať obec o vydanie samotného diktafónu, ktorým sa záznam vyyhotovil.
Pán Rusňák doporučil starostovi overiť stav daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
nemenovaného daňovníka za posledných 5 rokov. Požiadať stavebný úrad o riešenie čiernych
stavieb a uložení pokuty nemenovaného daňovníka.
Pán starosta informoval, o zrezanie tují okolo plota na cintoríne.
Ing. Kolesár upozornil na gaštan pri ZŠ.
Ing. Domaracký upozornil na gaštany na ihrisku.
JUDr. Ing. Čuchráč upozornil na orez konárov v MŠ.
Pán Rusňák upozornil na jasene ul. Staničná.
Pán starosta informoval ohľadom plánovaných projektov cez MAS ( žiadosť o dotáciu na chodník
pred OcÚ, nie je podpísaná, je v procese vybavovania ) .
Pripravuje sa projekt z programu obnovy dediny ( 5 000€ ) na opravu pivnice A Andrássyho.
ZPB v obci – opravy okolo pamätníka v parku.
Pán starosta informoval ohľadom rekonštrukcie chodníka na ul. Staničnej ( pri pánovi Kolesárovi č.
d. 21 ).

Pán Rusňák navrhol zapojiť sa do súťaže o najkrajší strom ( platan ), taktiež navrhol umiestniť na
cintoríne kuka nádobu ( pri bráne ).
JUDr. Ing Čuchráč upozornil na uznesenie č. 16/2020 ( umiestniť zábranu ), taktiež upozornil na
informačnú tabuľu pri hasičovni ( zle osadená )
Bc. Vass upozornil na autobusovú zastávku pri cintoríne, ktorá je poškodená. Preto navrhuje
kamerový systém v obci.
K bodu 13/
V závere sa pán starosta poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Mária Pačutová
Overovatelia zápisnice: JUDr. Ing. František Čuchráč
Rastislav Eliaš

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut DrSc.
Starosta obce

