
UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 10.12.2021 

Uznesenie č.122 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) schvaľuje  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                              

b ) konštatuje,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 5  z 5 poslancov 

   

Uznesenie č.123 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                 

berie na vedomie  

Individuálnu výročnú správu za rok 2020      

   

Uznesenie č.124 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                 

berie na vedomie  

- Audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Obce Veľopolie k 31.12.2020 

- audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2020                                                                                                                                                                             

 

Uznesenie č.125 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

berie na vedomie  

Správu hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.7/2021 a č.8/2021 

 

Uznesenie č.126 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

berie na vedomie  

Ročnú správu o výsledkoch finančnej kontroly v roku 2021 

 

 

Uznesenie č.127 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) prerokovalo 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022 

b) schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 

 

 

Uznesenie č.128 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) berie na vedomie  

informáciu o plnení rozpočtu obce v roku 2021  

b) schvaľuje  

úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.5/2021 



 

Uznesenie č.129 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a ) schvaľuje  rozpočet na rok 2022                                                                   

b) berie na vedomie                                                                                                                               

- viacročný rozpočet na roky 2023 až 2024                                                                                     

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

 

Uznesenie č.130                                                                                                                                                                                                                                                    

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí 

schvaľuje 

- ODPREDAJ obecného majetku uvedeného v kúpnej zmluve medzi 

Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice a obcou Veľopolie 

v nasledovnom rozsahu a to: 

Predmetom kúpy je časť kanalizácie v nasledovnom rozsahu: 

- Stoka   PVC  DN 250  o celk. dĺžke   212,98 m 

 

 Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec 

Veľopolie v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na 

dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie. Obec by mohla 

prevádzkovať kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, 

ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov 

alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť. V súčasnosti je 

trendom skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami 

a mestami a pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry 

vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú.  

 Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou 

v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do 

úvahy. Odpredaj časti verejnej kanalizácie do vlastníctva VVS, a.s. za kúpnu cenu  1,- € bez 

DPH z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné v súlade so záujmami a zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Veľopolie. 

 

Predávajúci Obec Veľopolie je výlučným vlastníkom majetku – stavby v k. ú. 

Veľopolie, ktorý na základe tejto zmluvy predáva a kupujúci ich nadobúda do svojho 

vlastníctva v celistvosti.     

Odpredaj časti verejnej kanalizácie do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50,  042 48 Košice za kúpnu cenu    1,- 

€ z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Veľopolie. 

Uvedený rozsah časti stavby bude predmetom Kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 1,- € 

bez DPH pre VVS, a.s. Košice. 

 



    Uznesenie č.131 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                            

a )  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

návrh Zmluvy pre umiestnenie Z-Boxu Packeta                                                                          

b ) schvaľuje                                                                                                                                  

Zmluvu pre umiestnenie Z-boxu spoločnosťou Packeta pred obecným úradom 

   Uznesenie č.132 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby- Eurotrend Medzilaborce                     

b ) neschvaľuje                                                                                                                                 

Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby pre Eurotrend Medzilaborce 

 

    Uznesenie č.133 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

návrh VZN Obce Veľopolie č.1/2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce                                                                                           

b ) sa uznáša                                                                                                                                  

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľopolie č.1 /2021 o  nakladaní s komunálnymi 

odpadmi na území obce  

    Uznesenie č.134 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

návrh Dodatku č.1  k VZN Obce Veľopolie č.2/2019                                                                                          

b ) sa uznáša                                                                                                                                  

na Dodatku č.1 k VZN Obce Veľopolie č.2/2019 o miestnych daniach, poplatku za 

komunálne odpady a drobné s 

    Uznesenie č.135 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

platové pomery starostky obce za predchádzajúce roky                                                                          

b ) schvaľuje                                                                                                                                 

zvýšenie platu starostky o 25% s účinnosťou od 1.1.2022 

 

    Uznesenie č.136 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

odmeny poslancov za predchádzajúce funkčné obdobie                                                                                                                                  

b ) schvaľuje                                                                                                                                  

odmenu pre každého poslanca vo výške 250 EUR 



 

 

    Uznesenie č.137 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

b ) schvaľuje                                                                                                                                 

sociálnu výpomoc – nákup potravín a nevyhnutných potrieb   pre Viktóriu Triľovú č.d.17 vo 

výške 100 EUR s termínom do Vianoc  

 

 

 

 

Vo Veľopolí, 10.12.2021                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 12.11.2021 

Uznesenie č.115 

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.116 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 schvaľuje 

- ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov a to: 

Predmetom kúpy je časť kanalizácie v nasledovnom rozsahu: 

- Stoka „K cintorínu“  PVC  DN 250  o celk. dĺžke   213,0 m 
  

 Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec 

Veľopolie v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na 

dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie. Obec by mohla 

prevádzkovať kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, 

ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov 

alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť. V súčasnosti je 

trendom skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami 

a mestami a pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry 

vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú.  

 Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou 

v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do 

úvahy. Odpredaj časti verejnej kanalizácie do vlastníctva VVS, a.s. za kúpnu cenu  1,- € bez 

DPH z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné v súlade so záujmami a zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Veľopolie. 

Predávajúci Obec Veľopolie je výlučným vlastníkom majetku – stavby v k. ú. 

Veľopolie, ktorý na základe tejto zmluvy predáva a kupujúci ich nadobúda do svojho 

vlastníctva v celistvosti.     

Odpredaj časti verejnej kanalizácie do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50,  042 48 Košice za kúpnu cenu    1,- 

€ bez DPH, z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami 

a zásadami hospodárenia s majetkom obce Veľopolie. 

 

 



Uznesenie č.117 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a ) prerokovalo  

návrh zmluvy EMFARM  o nájme pozemku na poľnohospodárke účely  

b) nesúhlasí s podpisom uvedenej zmluvy z dôvodu predpokladu iného využitia pozemku za 

obecným úradom     
 

 

  Uznesenie č.118 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                               

berie na vedomie  

správu hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.5/2021 a  č.6/2021 

 

 

    Uznesenie č.119 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  berie na vedomie                                                                                                                                                                                    

ponuku Ing. Kočkinovej pre obec na odpredaj parciel p.č.481/2 a 481/3 k.ú. Veľopolie za 

cenu 5 EUR/m2                                                                                                                                   

b ) konštatuje                                                                                                                                 

- že obec nemá finančné prostriedky na odkúpenie uvedených parciel 

 

        Uznesenie č.120 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  berie na vedomie                                                                                                                                                                                    

aktuálne plnenie rozpočtu obce  

Uznesenie č.121 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

návrh na organizovanie Mikuláša v obci – roznášanie mikulášskych a vianočných balíčkov 

pre deti a do domácnosti                                                                                                              

b) schvaľuje                                                                                                                                 

- nákup mikulášskych balíčkov pre deti do 15 rokov v hodnote do 5 EUR                                                                 

- nákup vianočných balíčkov do každej  domácnosti (obsah balíčka:  kalendár 2022 +pero 

s logom obce, vianočné potraviny – med, sladkosti..., vitamíny C a D3, anticovidové 

prostriedky- antibakteriálne mydlo, respirátory) 

 

Vo Veľopolí, 12.11.2021                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 



UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 20.08.2021 

Uznesenie č.109 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) schvaľuje  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                              

b ) konštatuje,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 5  z 5 poslancov 

   

Uznesenie č.110 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a ) berie na vedomie  

informáciu o rozhodnutí PPA o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na akciu 

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ 

b )  schvaľuje 

prijatie Municipálneho úveru Univerzál  vo výške 30 000,00EUR z Prima banky Slovensko, 

a.s.., so sídlom Hodžova 11 010 11 Žilina 

 

 

  Uznesenie č.111 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                               

a ) berie na vedomie  

informáciu o vypracovaných projektových dokumentáciach na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií MK do poľa, MK k Behunovi, MK k Ondrušovi 

b )  schvaľuje 

vyhlásenie súťaže na dodávateľa a následné zrealizovanie rekonštrukcie miestnych 

komunikácií MK do poľa, MK k Behúnovi, MK k Ondrušovi z vlastných finančných 

prostriedkov obce                                                                                                                                                                   

 

    Uznesenie č.112 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  berie na vedomie                                                                                                                                                                                    

informáciu o skončení funkčného obdobia riaditeľky Materskej školy vo Veľopolí 

k 1.11.2021                                                                                                                                   

b ) schvaľuje                                                                                                                                 

- výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Materskej školy vo Veľopolí                                          

- za člena Rady školy pri MŠ  poslanca Stanislava Hrina 

 

    Uznesenie č.113 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  berie na vedomie                                                                                                                                                                                   

- schválenie finančného prostriedku vo výške 2000,00 EUR nadáciou SPP na projekt 

Revitalizácia detského ihriska, prístupový chodník 



- harmonogram prác na uvedenú akciu 

 

    Uznesenie č.114 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

návrh na vstup obce do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín                                                                                                                                   

b ) schvaľuje                                                                                                                                 

vstup obce Veľopolie Veľopolie do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín                              

 

 

Vo Veľopolí, 20.08.2021                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 28.05.2021 

Uznesenie č.105 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) schvaľuje  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                              

b ) konštatuje,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 5  z 5 poslancov 

   

Uznesenie č.106 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) berie na vedomie  

správu hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.3,4/2021  

b) schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2.polrok 2021 

 

  Uznesenie č.107 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                               

a ) schvaľuje                                                                                                                                                                                 

- Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad                                                                                                                                                                                                 

- previesť prebytok hospodárenia obce vo výške 10 261,97 EUR do fondu rezerv        

b ) berie na vedomie                                                                                                                          

- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020        

                                                                                                                                                                     

 

    Uznesenie č.108 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  berie na vedomie                                                                                                                                                                                   

- informáciu o plnení rozpočtu obce 

b ) schvaľuje                                                                                                                                 

- použitie rezervného vo výške 43 326,99 EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

 

 

 

 

 

Vo Veľopolí, 28.05.2021                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 



UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 12.3.2021 

Uznesenie č.99 

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.100 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

berie na vedomie  

správu hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.1/2021 a  č.2/2021 

 

 

  Uznesenie č.101 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

berie na vedomie  

žiadosť p. Emila Petka, Hankovce o predaj spoluvlastníckeho podielu obce 3/12 p.č.662/3, 

druh pozemku orná pôda, evidovaného na LV 45 k.ú Veľopolie                                                                                                                        

 

 

    Uznesenie č.102 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

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

obce Ing. Valérii Klapáčovej 

 

Uznesenie č.103 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

- informáciu o epidemiologickej situácii v obci, pomoc pre občanov rúškami a vitamínmi do 

domácností  

 

Uznesenie č.104 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) prerokovalo                                                                                                                                                                               

Návrh spolupráce – odchyt túlavých zvierat Občianske združenie Pomáhaj a chráň Humenné1 

b) neschvaľuje 

- Zmluvu na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice    



- úhradu faktúry Pomáhaj a chráň OZ č.10210012 za odchyt  a umiestnenie psa v karanténnej 

stanici                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Vo Veľopolí, 12.03.2021                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


