Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 186-197/2020 zo dňa 15.12.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
6
neprítomní:
1 (Juraj Tancoš)
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 186/2020
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Zdenek Tancoš, Ján Čandík, Ing. Daniel Jacko
2. Overovateľov zápisnice – Jozef Fako, Viliam Kalman
3. Zapisovateľku – Mária Matisová

UZNESENIE č. 187/2020
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení z obecného zastupiteľstva č.20
zo dňa 02.12.2020.

UZNESENIE č. 188/2020
A. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 1. pol rok 2021.

UZNESENIE č. 189/2020
A. Schvaľuje
prenájom novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vechec:
-pozemok registra C KN parcelné číslo 911/3, trvalý trávny porast o výmere 163 m2
-pozemok registra C KN parcelné číslo 994/6, trvalý trávny porast o výmere 8 m2
-pozemok registra C KN parcelné číslo 994/7, trvalý trávny porast o výmere 169 m2
-pozemok registra C KN parcelné číslo 994/12, trvalý trávny porast o výmere 1829 m2
-pozemok registra C KN parcelné číslo 994/13, trvalý trávny porast o výmere 382 m2
-pozemok registra C KN parcelné číslo 994/14, trvalý trávny porast o výmere 366 m2
-pozemok registra C KN parcelné číslo 1138/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 967
m2,
ktoré vznikli odčlenením od pôvodných pozemkov zapísaných na LV č. 1174 geometrickým
plánom č. 36670847- 70/2020 zo dňa 14.12.2020 vyhotoveným Martinom Velčkom od Urbár
Kamenná Vechec, pozemkové spoločenstvo, 094 12 Vechec č. 133, IČO: 37 938 495 na
dobu 20 rokov, za nájomné vo výške 0,40 EUR /m2 /ročne, na účely výstavby a obnovy
miestnych komunikácii.
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UZNESENIE č. 190/2020
A. Schvaľuje
- všeobecné záväzné naradenie č.73/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vechec na rok 2021.

UZNESENIE č. 191/2020
A. Schvaľuje
Dodatok č. 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
a separovanom zbere uzavretej dňa 09.11.2009.

UZNESENIE č. 192/2020
A. Schvaľuje
- úpravu obecného rozpočtu podľa priloženej prílohy.

UZNESENIE č. 193/2020
A. Schvaľuje
Schvaľuje realizáciu zákazky ,, ZÁKLADNÁ ŠKOLA - stavebné úpravy “ formou zadania
zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa rozpočtu a popisu prac
vypracovaných firmou ateliér - m spol. s r. o. zo dna 07.12.2020 v celkovej predpokladanej
hodnote zákazky 60 782,69 € s DPH.

UZNESENIE č. 194/2020
A. Schvaľuje
1. Odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva Vechec za rok 2020 vo výške 6%
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny podľa ust. §
25 ods. 8 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

2. Odmenu v zmysle ust. § 18c ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
pre kontrolóra obce Vechec vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra
Vladimíra Jenčka za rok 2020.

UZNESENIE č. 195/2020
A. Ruší
Uznesenie č. 124/2020
B. Berie na vedomie
Neplatičom, ktorí budú prijatí na AČ, vzniká povinnosť splácania dlhu vo výške 10€
mesačne. V prípade ak daná náležitosť nebude dodržaná, danému neplatičovi bude ukončená
AČ, pričom na ďalšiu AČ bude môcť byť prijatý až po splatení celého dlhu.
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UZNESENIE č. 196/2020
A. Schvaľuje

1. poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby pre
MIMA, n.o., 094 23 Merník č.149; Prevádzka denný stacionár; Mlynská 1448, 093 01 Vranov
nad Topľou (Jaroslav P., bytom Vechec). Vo výške 40€ mesačne v čase od 1.1.2021 –
31.12.2021.
2. poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby pre
MIMA, n.o., 094 23 Merník č.149; Prevádzka denný stacionár; Mlynská 1448, 093 01 Vranov
nad Topľou (Anna V., bytom Vechec). Vo výške 40€ mesačne v čase od 1.1.2021 –
31.12.2021.

UZNESENIE č. 197/2020
A. Berie na vedomie
1. Žiadosť Bohaničovej Márie o odkúpenie pozemku parcela C-KN 771 o výmere 119 m2
2. Žiadosť Jána Habinu o odkúpenie pozemku C-KN 29 o výmere 379 m2.
3. Žiadosť Jána Vidličku o odkúpenie/prenájom časti parcelny C – KN 1000/1.
4. Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce od Občianskeho združenia Vechcovčania
pre rozvoj Horného Zemplína, Školská 330, 094 12 Vechec. Žiadosť sa prerokuje pri
tvorbe rozpočtu na rok 2021.
5. Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce pre Klub Dôchodcov pri ZO JDS vo Vechci.
Žiadosť sa prerokuje pri tvorbe rozpočtu na rok 2021.

Ladislav Tóth
starosta obce
Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
• Žiadosti
• Návrh VZN č. 73/2020
• Úprava rozpočtu obce Vechec k 15.12.2020
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