
UZNESENIA 

z rokovania  obecného  zastupiteľstva obce Veľopolie dňa 9.12.2022 

Uznesenie č.6 

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.7 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a ) schvaľuje  rozpočet na rok 2023                                                                   

b) berie na vedomie                                                                                                                               

- viacročný rozpočet na roky 2023 až 2025                                                                                     

- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2023- 2025 

 

  Uznesenie č.8 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                

 berie na vedomie                                                                                                                           

- správy hl. kontrolórky z finančnej kontroly č.7/2022, 8/2022  

                                                                                                                             

Uznesenie č.9 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

schvaľuje                                                                                                                           

- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľopolie na 1. polrok 2023 

 

Uznesenie č.10 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) berie na vedomie                                                                                                                           

- aktuálnu informáciu  o plnení rozpočtu obce 

b) schvaľuje 

- rozpočtové opatrenie č.4/2022 

 

Uznesenie č.11 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

sa uznáša na                                                                                                                            

- dodatku č.2 VZN o daniach a miestnom poplatku za odpad  

 

Uznesenie č.12 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

a) prejednalo  

- žiadosť p. Valovčíka o odpustenie nájmu za prevádzku pohostinstvo  z dôvodu  zatvorenia 

tejto prevádzky                                                                                                                        



b) konštatuje, že odpustenie nájmu je možné po upresnení obdobia, vyčíslení dlžnej čiastky 

a odovzdaní uvedených priestorov obecnému úradu 

 

Uznesenie č.13 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí v uznesení číslo 13/2022 – S c h v a ľ u j e : 

- 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 vodovod v nasledovnom rozsahu: 

Rozvodná sieť 

- Rad „1“ PVC D 110 o dĺžke 421,49 m 

- Rad „1-1“ PVC D 110 o dĺžke 325,66 m 

- Rad „1-2“ PVC D 90 o dĺžke 329,70 m 

- Rad „1-3“ PVC D 110 o dĺžke 197,67 m 

- Rad „1-4“ PVC D 110 o dĺžke 41,89 m 

- Rad „2“ PVC D 160 o dĺžke 707,72 m 

- Rad „2-1“ PVC D 110 o dĺžke 414,80 m 

- Rad „2-5“ PVC D 110 o dĺžke 697,08 m 

- Rad „2-6“ PVC D 110 o dĺžke 188,03 m 

Vodovodné rady s p o l u : o dĺžke: 3.324,04 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 uvedeného vodovodu, pričom celú vodovodnú 

sieť v obci už prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice. 

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. Je to 

z toho dôvodu, že obce a mestá po čase zisťujú, že prevádzkovanie verejných vodovodov a 

kanalizácií je zložité a ich vlastníctvo je spojené s množstvom povinností a takisto nemajú 

dostatok finančných prostriedkov, keď sa zhorší technický stav infraštruktúry a je potrebná jej 

rekonštrukcia. 

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 verejného vodovodu 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. 

 

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

DPH, pre VVS, a.s. Košice. 

Za uvedené uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti schváleniu zmluvy hlasovali: 0 

 

Uznesenie č.14 

 

Obecné  zastupiteľstvo vo Veľopolí                                                                                                                                                                                                                                                                                

berie na vedomie                                                                                                                          

- informáciu o prípravách na akciu Vianočná akadémia v termíne 11.12.2022 



 

Vo Veľopolí, 9.12.2022                                                ........................................................... 

                                                                                          Ing.Valéria Klapáčová, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


