
UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 14.12.2020 

Uznesenie č.92 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) schvaľuje  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                              

b ) konštatuje,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 4  z 5 poslancov 

   

Uznesenie č.93 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                

a ) schvaľuje  rozpočet na rok 2021                                                                   

b) berie na vedomie                                                                                                                               

- viacročný rozpočet na roky 2022 až 2023                                                                                     

- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2021- 2023 

 

Uznesenie č.94 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

berie na vedomie  

správu hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.6/2020, č.7/2020, č.8/2020 

 

 

  Uznesenie č.95 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

berie na vedomie  

ročnú správu  o výsledkoch finančnej kontroly v roku 2020                                                                                                                        

 

 

    Uznesenie č.96 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) prerokovalo                                                                                                                                                                                  

plnenie rozpočtu  

b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4 

 

Uznesenie č.97 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) prerokovalo                                                                                                                                                                                  

Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného 

mestského rozvoja „Humenné“  

b) schvaľuje 

Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného 

mestského rozvoja „Humenné“   

 



Uznesenie č.98 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) schvaľuje                                                                                                                                                                                  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľopolie na 1. polrok 2021 

 

 

 

 

 

Vo Veľopolí, 14.12.2020                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 26.11.2020 

 

Uznesenie č.85 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) s c h v a ľ u j e  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                       

b ) k o n š t a t u j e,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 5  z 5 poslancov 

   

Uznesenie č.86 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                

berie na vedomie  

- individuálnu výročnú správu za rok 2019      

- audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019                                                                                                                                                                             

 

Uznesenie č.87 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

berie na vedomie  

správu hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.5/2020 

 

 

  Uznesenie č.88 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) prerokovalo                                                                                                                                                                                  

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska 

a) sa unáša  

na VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska                                                                                                                                                                                 

 

 

    Uznesenie č.89 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) prerokovalo                                                                                                                                                                                  

VZN č.2/2020 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školskom zariadení 

zriadených obcou 

a) sa unáša  

na VZN č.2/2020  o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školskom 

zariadení zriadených obcou  

 

Uznesenie č.90 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) berie na vedomie  



informáciu o  pripravovanej akcii Mikuláš v obci ,  poskytovanie príspevku  pri narodení 

dieťaťa, vianočný darček od obecného úradu pre každú domácnosť                                                                                                                                                                             

b ) schvaľuje 

- nákup sladkosti do mikulášského balíčka v cene 3,0 eur  pre každé dieťa v obci do 15 

rokov 

- poskytnutie príspevku 50 eur pre každé dieťa narodené v rokoch 2019 a 2020 

s trvalým pobytom v obci 

- nákup vianočného darčeka (pozornosť od obce) do každej domácnosti    

 

 

Uznesenie č.91 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

schvaľuje                                                                                                                                                                                  

preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke obce   

 

 

 

 

 

Vo Veľopolí, 26.11.2020                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 21.8.2020 

 

Uznesenie č.78 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) s c h v a ľ u j e  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                       

b ) k o n š t a t u j e,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 4  z 5 poslancov 

   

Uznesenie č.79 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľopolie 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                

schvaľuje                                                                                                                                                                                 

p. Máriu Jakubovu za hlavnú kontrolórku obce Veľopolie                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     

Uznesenie č.80 

Odpredaj prebytočného majetku obce Veľopolie 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                

schvaľuje                                                                                                                                                                                 

odpredaj prebytočného majetku obce – motorového vozidla AVIA 31 K  

pre p. Miroslava Hanca, Veľopolie 50 za cenu 400 EUR                                                                                    

 

  Uznesenie č.81 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

informáciu o plnení rozpočtu , dopad pandémie COVID na rozpočet obce  

 

 

    Uznesenie č.82 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

informáciu o aktuálnom stave v obci v čase vyhlásenia II. stupňa  povodňovej aktivity, 

následkom povodne z 18.8.2020 

b ) konštatuje že 

v obci je potrebné vykonať nevyhnutné práce z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia 

obyvateľov ( stabilizovanie zosunutého svahu pri materskej škole, prečistenie a vyregulovanie 

rigolov, aby nedochádzalo k zaplavovaniu) 

 

 

 



Uznesenie č.83 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

schvaľuje                                                                                                                                                                                  

odmenu pre zástupkyňu starostky Ing. Valériu Derďákovu v sume 300 EUR pri príležitosti 

životného jubilea   

 

Uznesenie č.84 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

konštatuje, že                                                                                                                                                                                   

dodávateľom opravy verejného rozhlasu na základe projektovej dokumentácie sa stane firma, 

ktorá bude úspešná vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 

Vo Veľopolí, 21.8.2020                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 4.6.2020 

 

Uznesenie č.68 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) s c h v a ľ u j e  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                       

b ) k o n š t a t u j e,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 5  z 5 poslancov 

   

Uznesenie č.69 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                               

a ) schvaľuje                                                                                                                                                                                 

- záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad                                                                                                                                                                                                 

- previesť prebytok hospodárenia obce vo výške 22 857,76 do fondu rezerv        

b ) berie na vedomie                                                                                                                          

- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019        

                                                                                                                                                                     

Uznesenie č.70 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

- správy hlavnej kontrolórky  z finančnej kontroly č.3/2020, 4/2020 

 

 

  Uznesenie č.71 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľopolie na 2.polrok 2020 

 

 

  Uznesenie č.72 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

schvaľuje                                                                                                                                                                                  

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľopolie   

 

Uznesenie č.73 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

- informáciu o zverejnenie ponuky na  odpredaj prebytočného majetku obce – požiarnickej 

Avie 

 



 

Uznesenie č.74 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

stanovy Klubu akcionárov VVS  

b) schvaľuje 

účasť obce Veľopolie v združení Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

a.s. 

 

 Uznesenie č.75 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

informáciu o nefunkčnosti obecného úradu v niektorých častiach obce 

 

Uznesenie č.76 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) schvaľuje                                                                                                                                                                                  

nákup trávneho traktora na kosenie verejných priestranstiev v obci 

 

Uznesenie č.77 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) schvaľuje                                                                                                                                                                                  

rozpočtové opatrenie č.2 /2020 

 

 

 

 

 

Vo Veľopolí, 4.6.2020                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 3.4.2020 

 

Uznesenie č.62 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) s c h v a ľ u j e  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                       

b ) k o n š t a t u j e,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 4  z 5 poslancov 

   

Uznesenie č.63 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                               

a ) berie na vedomie                                                                                                                                                                                 

informáciu o aktuálnom stave v obci ohľadom opatrení týkajúcich sa šírenia vírusu COVID-

19 a dopad na rozpočet obce           

b ) schvaľuje   

v rámci úsporných opatrení zníženie  platu starostke obce  o 20 % mesačne, s účinnosťou od 

1.4.2020  - ruší sa uznesenie obce Veľopolie  č.33 zo dňa  13.6.2019        

                                                                                                                                                                     

Uznesenie č.64 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

- správu hlavnej kontrolórky  z finančnej kontroly č.1/2020 

- správu  z finančnej kontroly č.2/2020 

 

  Uznesenie č.65 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

schvaľuje 

Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 

fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy obce Veľopolie 

 

 

  Uznesenie č.66 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

a) informáciu z výročnej členskej schôdze DHZO 

b) zriaďovacia listina DHZO a  odpredaj hasičskej Avie  sa bude riešiť na obecnom 

zastupiteľstve v období po ukončení mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou      

COVID-19 

 

 

 



 

Uznesenie č.67 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

- informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o podanom majetkovom priznaní starostky 

obce Ing. Valérii Klapáčovej 

 

 

 

Vo Veľopolí, 3.4.2020                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIA 

z výjazdového zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 3.1.2020 

 

Uznesenie č.59 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) s c h v a ľ u j e  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                       

b ) k o n š t a t u j e,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 4  z 5 poslancov 

   

Uznesenie č.60 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                               

a ) berie na vedomie                                                                                                                                                                                 

informáciu o činnosti obecného úradu a uskutočnených aktivitách v roku 2019        

                                                                                                                                                                     

Uznesenie č.61 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) schvaľuje                                                                                                                                                                                  

poskytnutie finančného príspevku vo výške 200,00€ na účet mesta Prešov pre obyvateľov  

bytovky postihnutej výbuchom plynu 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľopolí, 3.1.2020                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 


