Z Á P I S N I CA
z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obci Velušovce
konaného dňa 26.10.2018 o 18.00 hod. na obecnom úrade vo Velušovciach
Prítomní: Podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie zriadenia vecného bremena na právo uloženia a možnosti údržby podzemného
vodovodného vedenia a vybudovania stavby vodovodnej prípojky na pozemok v intraviláne
obce Velušovce, parcelu C-KN číslo 604/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44m2 v k.ú.
Velušovce evidovanej na liste vlastníctva 101 v prospech obce Velušovce za sumu 1,-€
5. Schválenie zriadenia vecného bremena na právo zrealizovania a užívania chodníka na
pozemkoch v intraviláne obce Velušovce
- novovytvorenú parcelu C-KN číslo 1628/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30m2
v k.ú. Velušovce
- novovytvorenú parcelu C-KN číslo 1628/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 220m2
v k.ú. Velušovce
v prospech obce Velušovce za sumu 130,-€
6. Oznámenie o úprave rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2018
7. Oznámenie o úprave rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2018
8. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2018
9. Správa HK z vykonanej kontroly
10. Diskusia
11. Záver
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Rastislav Zemánik, starosta obce
a privítal všetkých prítomných. Starosta konštatoval, že sú prítomní traja poslanci / Marek
Stanko, Andrej Božik, Marián Cikatricis/ a OZ je uznášania schopné.
Neprítomní: 2 /Karol Medzihradský, Marek Vančo /
Uznesenie č.282//24
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. Konštatuje
Počet prítomných poslancov na začiatku rokovania je 3 (Marek Stanko, Andrej Božik, Marián
Cikatricis) a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Neprítomní: 2 (Karol Medzihradský, Marek Vančo)
B. Schvaľuje
program schôdze zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie
Za: Marek Stanko, Andrej Božik, Marián Cikatricis,
Neprítomní: Karol Medzihradský, Marek Vančo

K bodu 2 Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov:
Za zapisovateľku bola určená pani Mária Beňová, za overovateľov zápisnice Marek
Stanko a Andrej Božik. Do návrhovej komisie boli zvolení: Marián Cikatricis, Marek Stanko,
Andrej Božik
Uznesenie č.283/24
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. berie na vedomie
skutočnosť, že starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice pani Máriu Beňovú a za
overovateľov zápisnice Marek Stanko a Andreja Božika
B. volí
do návrhovej komisie:
Marián Cikatricis, Marek Stanko, Andrej Božik
Hlasovanie
Za: Marek Stanko, Andrej Božik, Marián Cikatricis
Neprítomní: Karol Medzihradský, Marek Vančo
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Na dvadsiatom treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Velušovciach obecné
zastupiteľstvo nepoverilo starostu žiadnou úlohou
Uznesenie 284/24
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Berie na vedomie
správu o plnení uznesení
Hlasovanie
Za:
Neprítomní: Karol Medzihradský, Marek Vančo
K bodu 4 Schválenie zriadenia vecného bremena na právo uloženia a možnosti údržby
podzemného vodovodného vedenia a vybudovania stavby vodovodnej prípojky na
pozemok v intraviláne obce Velušovce, parcelu C-KN číslo 604/3 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 44m2 v k.ú. Velušovce evidovanej na liste vlastníctva 101
v prospech obce Velušovce za sumu 1,-€
Starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu na schválenie zriadenia vecného
bremena na právo uloženia a možnosti údržby podzemného vodovodného vedenia
a vybudovania stavby vodovodnej prípojky na pozemok v intraviláne obce Velušovce, parcelu
C-KN číslo 604/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44m2 v k.ú. Velušovce evidovanej
na liste vlastníctva 101 v prospech obce Velušovce za sumu 1,-€
Uznesenie 285/24
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
zriadenia vecného bremena na právo uloženia a možnosti údržby podzemného vodovodného
vedenia a vybudovania stavby vodovodnej prípojky na pozemok v intraviláne obce
Velušovce, parcelu C-KN číslo 604/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44m2 v k.ú.
Velušovce evidovanej na liste vlastníctva 101, vlastník Ján Mitický, rodený
, bytom
, dátum narodenia
v prospech obce Velušovce, Velušovce 181, 955 01
Velušovce, IČO: 00800112 za sumu 1,-€ v celom rozsahu uvedenej parcely.

Hlasovanie
Za: Marek Stanko, Andrej Božik, Marián Cikatricis
Neprítomní: Karol Medzihradský, Marek Vančo
K bodu 5 Schválenie zriadenia vecného bremena na právo zrealizovania a užívania
chodníka na pozemkoch v intraviláne obce Velušovce
- novovytvorenú parcelu C-KN číslo 1628/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30m2
v k.ú. Velušovce
- novovytvorenú parcelu C-KN číslo 1628/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
220m2 v k.ú. Velušovce
v prospech obce Velušovce za sumu 130,-€
Starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu na schválenie zriadenia vecného
bremena na právo zrealizovania a užívania chodníka na pozemkoch v intraviláne obce
Velušovce
- novovytvorenú parcelu C-KN číslo 1628/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30m2
v k.ú. Velušovce
- novovytvorenú parcelu C-KN číslo 1628/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 220m2
v k.ú. Velušovce
v prospech obce Velušovce za sumu 130,-€
Uznesenie č.286/24
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods.3 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
zriadenia vecného bremena na právo zrealizovania a užívania chodníka na pozemkoch
v intraviláne obce Velušovce
- novovytvorenú parcelu C-KN číslo 1628/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30m2
v k.ú. Velušovce
- novovytvorenú parcelu C-KN číslo 1628/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 220m2
v k.ú. Velušovce
vlastník pozemku Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, NITRA, PSČ 949 01
v prospech obce Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce, IČO: 00800112 za sumu 130,€ v celom rozsahu uvedených parciel
Hlasovanie
Za: Marek Stanko, Andrej Božik, Marián Cikatricis
Neprítomní: Karol Medzihradský, Marek Vančo
K bodu 6 Oznámenie o úprave rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2018
Starosta obce predložil oznámenie o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č.9/2018,
toto opatrenie predstavuje úpravu a navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov ako aj
presun položiek vo výdavkov bežného rozpočtu. Celkový rozpočet po úpravách bude
prebytkový. Hlavná kontrolórka po preskúmaní oznámenia o úprave rozpočtu č. 9/2018
konštatovala, že príjmy a výdavky sú rozpočtovo v poriadku a súhlasí s rozpočtovým
opatrením.
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky k oznámeniu o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č.9/2018 a berie na
vedomie oznámenie o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2018 podľa predloženého
návrhu.
Uznesenie 287/24

Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. Berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 9/2018
B. Berie na vedomie
oznámenie o úprave rozpočtu opatrením č. 9/2018 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie
Za:
Neprítomní: Karol Medzihradský, Marek Vančo
K bodu 7 Oznámenie o úprave rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2018
Starosta obce predložil oznámenie o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2018,
toto rozpočtové opatrenie predstavuje narozpočtovanie a úpravu položiek účelovo určených
finančných prostriedkov / z envirofondu Banská Bystrica a na voľby do orgánov samosprávy
obcí/. Celkový rozpočet po úpravách bude prebytkový. Hlavná kontrolórka po preskúmaní
oznámenia o úprave rozpočtu č. 10/2018 konštatovala, že príjmy a výdavky sú rozpočtovo
v poriadku a súhlasí s rozpočtovým opatrením.
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky k oznámeniu o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2018 a berie na
vedomie oznámenie o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2018 podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie 288/24
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. Berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 10/2018
B. Berie na vedomie
oznámenie o úprave rozpočtu opatrením č. 10/2018 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie
Za:
Neprítomní: Karol Medzihradský, Marek Vančo
K bodu 8 Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2018
Starosta obce predložil Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2018,
toto opatrenie predstavuje presun jednotlivých položiek bežného rozpočtu. Rozpočet po
úpravách bude prebytkový.
Hlavná kontrolórka po preskúmaní Rozpočtového opatrenia č. 11/2018 konštatovala, že
príjmy a výdavky sú rozpočtovo v poriadku a súhlasí s rozpočtovým opatrením.
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky k oznámeniu o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2018 a berie na
vedomie oznámenie o úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2018 podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie 289/24
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. Berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 11/2018

B. Schvaľuje
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2018
Hlasovanie
Za: Marek Stanko, Andrej Božik, Marián Cikatricis
Neprítomní: Karol Medzihradský, Marek Vančo
K bodu 9 Správa HK z vykonanej kontroly
Hlavná kontrolórka predložila poslancom OZ správu z vykonanej kontroly – dodržiavanie
zákona 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nes.predpisov.
Uznesenie 290/24
Obecné zastupiteľstvo obce Velušovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. Berie na vedomie
správu z vykonanej kontroly
Hlasovanie
Za:
Neprítomní: Karol Medzihradský, Marek Vančo
K bodu 10 Diskusia
Starosta obce oznámil poslancom, že k 31.12.2018 sa vykoná dokladová inventarizácia
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
K bodu 11 Záver
Na záver Ing. Rastislav Zemánik, poďakoval všetkým prítomným poslancom a zasadnutie
OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00 hod.

Ing. Rastislav Zemánik
starosta obce
Overovatelia:
Marek Stanko
Andrej Božik
Zapísala: Mária Beňová
Vo Velušovciach 26.10.2018
Vyvesené: 29.10.2018
Zvesené: 14.11.2018

