
UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 27.10.2022 

Uznesenie č.168 

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.169 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                

 berie na vedomie                                                                                                                          

- Individuálnu výročnú správu obce Veľopolie za rok 20211 

- List audítora pre obecné zastupiteľstvo Obce Veľopolie                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  Uznesenie č.170 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                

 berie na vedomie                                                                                                                           

- správu hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.6/2022  

                                                                                                                        

Uznesenie č.171 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a ) prerokovalo                                                                                                                           

- návrh na rozšírenie cintorína, poplatky za kopanie hrobov 

b ) konštatuje, že                                                                                                                           

 - riešenie problematiky cintorína je potrebné riešiť po voľbách v novom funkčnom období  

 

Uznesenie č.172 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

berie na vedomie                                                                                                                           

- informáciu o zrealizovaných stavebných akciách obce za roky 2018-2022 

 

Uznesenie č.174 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

schvaľuje                                                                                                                           

- preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke obce v rozsahu 20 dní 

- odmenu poslancom vo výške 400 eur za celé funkčné obdobie 

 

Vo Veľopolí, 27.10.2022                                                ........................................................... 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 



UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 24.8.2022 

Uznesenie č.163 

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.164 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                

 berie na vedomie                                                                                                                          

-informáciu o stave príprav na komunálne voľby a voľby do samosprávnych krajov  

zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  Uznesenie č.165 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                

 berie na vedomie                                                                                                                           

- správu hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.5/2022  

                                                                                                                             

Uznesenie č.166 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a ) prerokovalo                                                                                                                           

- aktuálnu situáciu ohľadom fungovania prevádzky v materskej škole z dôvodu nízkeho počtu 

zapísaných detí 

b ) schvaľuje                                                                                                                           

 - zníženie počtu zamestnancov v MŠ  zlúčenie funkcie upratovačka a výdajňa v školskej 

jedálni  

 - dovoz stravy oprávnenou organizáciou PROALERGO  

 

 

Uznesenie č.167 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a)  schvaľuje                                                                                                                          

nákup chladničky z dôvodu nefunkčnosti starej v priestoroch na prízemí  

 

 

 

Vo Veľopolí, 24.8.2022                                                ........................................................... 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 



 

UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 4.8.2022 

Uznesenie č.161 

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.162 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                               

a) schvaľuje                                                                                                                                                                                 

- uskutočnenie akcie Športový deň na miestnom ihrisku 21.8.2022 

- nákup potravín, občerstvenia a vecných cien pre súťažiacich 

 

 

 

 

Vo Veľopolí, 4.8.20222                                                ........................................................... 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 29.06.2022 

Uznesenie č.150 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) schvaľuje  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                              

b ) konštatuje,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 3  z 5 poslancov 

   

  Uznesenie č.151 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                               

a) schvaľuje                                                                                                                                                                                 

- Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad                                                                                                                                                                                                 

- previesť prebytok hospodárenia obce vo výške 33 024,22 EUR do fondu rezerv        

b) berie na vedomie                                                                                                                          

- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021       

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

    Uznesenie č.152 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                      

berie na vedomie  
- správu hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.2,3,4/2022  

                                                                                                                             

Uznesenie č.153 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

schvaľuje  

- plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce Veľopolie na 2.polrok 2022 

 

Uznesenie č.154 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) prerokovalo                                                                                                                                                                                  

možnosť predĺženia doby  poskytovania ubytovania odídencom z Ukrajiny                                                                                                                                                                                                 

b) schvaľuje                                                                                                                          

predĺženie doby ubytovania v priestoroch budovy OU a KD  rodine Bielousovej z Ukrajiny od 

1.7.2022 do 30.9.2022  

 

Uznesenie č.155 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a)  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

návrh VZN Obce Veľopolie č.2/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci                                                                                                                  



b ) sa uznáša                                                                                                                                  

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľopolie č.2/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní  

Uznesenie č.156 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a)  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

návrh VZN Obce Veľopolie č.3/2022 o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda v 

obci                                                                                                                                               

b) sa uznáša                                                                                                                                  

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľopolie č.3/2022 o podrobnostiach a organizácii 

miestneho referenda v obci                                                                                                                 

Uznesenie č.157 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľopolie v súlade s § 166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

určuje                                                                                                                                                                                    

1 volebný obvod pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 

r.2022-2026 

Uznesenie č.158 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľopolie v súlade s § 11 ods. 3 zák. č.369/1990 Zb o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

určuje                                                                                                                                                                                    

počet poslancov Obce Veľopolie v novom volebnom období r.2022 – 2026 ... 5.  

 

Uznesenie č.159 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľopolie v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č.369/1990 Zb 

o obecnom zriadení v z.n.p.  

určuje                                                                                                                                                                                    

rozsah výkonu funkcie starostu Obce Veľopolie v novom volebnom období r.2022 – 2026 

v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.  

Uznesenie č.160 

 

 Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) prerokovalo                                                                   

plnenie rozpočtu obce                                                                                  

b) schvaľuje                                                                                                                                                          

rozpočtové opatrenie č.2/2022                                                                  

 

 

Vo Veľopolí, 29.06.2022                                                ........................................................... 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 



UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 12.05.2022 

Uznesenie č.145 

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.146 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

berie na vedomie  

informáciu o plnení rozpočtu obce 

 

    Uznesenie č.147 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a) berie na vedomie                                                                                                                                                                                   

informáciu  o príprave akcie Deň rodiny                                                                                                                                      

a) schvaľuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- nákup balíčkov na uvítanie novorodencov + 50eur v hotovosti                                                            

- nákup darčekov do každej domácnosti, ktoré budú rozdané pri akcii   

                                                                                                                             

Uznesenie č.148 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

berie na vedomie  

informáciu o aktuálnom stave ubytovania odídencov z Ukrajiny v priestoroch stacionára 

 

 

Uznesenie č.149 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

a )  prerokovalo                                                                                                                                                                                    

návrh VZN Obce Veľopolie č.1/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce                                                                                                                  

b ) sa uznáša                                                                                                                                  

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľopolie č.1 /2022 o  pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce                                                                                                                   

 

 

Vo Veľopolí, 12.05.2022                                                 ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 



UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 10.03.2022 

Uznesenie č.138 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                     

a ) schvaľuje  program  zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky                              

b ) konštatuje,  že                                                                                                              . 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomní 3  z 5 poslancov 

   

Uznesenie č.139 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

berie na vedomie  

správu hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.1/2022 

 

 

    Uznesenie č.140 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                  

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

obce Ing. Valérii Klapáčovej 

 

 

Uznesenie č.141 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) prerokovalo 

situáciu ohľadom ubytovania rodiny Bielousovej z Ukrajiny v priestoroch stacionára  

b) schvaľuje  

uzavretie zmluvy na ubytovanie pre rodinu Bielousovu na nevyhnutný čas počas trvania 

vojnového konfliktu na Ukrajine 

 

Uznesenie č.142 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) prerokovalo   

možnosti uskutočnenia kultúrnych podujatí v obci podľa epidemiologickej situácie 

(stavanie mája, vatra, deň rodiny) 

 

Uznesenie č.143 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a ) berie na vedomie                                                                   

informáciu ohľadom odchytu psov na území obce                                                                                  

 



Uznesenie č.144 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) prerokovalo                                                                   

plnenie rozpočtu obce                                                                        

b) schvaľuje                                                                                                                                                          

rozpočtové opatrenie č.1/2022                                                                  

 

 

 

 

Vo Veľopolí, 10.03.2022                                                       ........................................................ 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


