ZÁPISNICA
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vechci
konaného dňa 20.07.2022

Bc. Peter Murín

Ladislav Tóth

Prednosta OcÚ

Starosta obce

Zapisovateľka: Mária Matisová

.........................................................

Overovatelia:
Zdenek Tancoš

.........................................................

Juraj Tancoš

.........................................................

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ladislav Tóth, starosta obce Vechec,
ktorý na úvod konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v súlade s § 13, odsek 4, písm. a), zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné s počtom prítomných poslancov 6. Následne privítal poslancov, ostatných
prítomných na zasadnutí, prečítal program 33. zasadnutia a dal hlasovať o jeho schválení.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola
plnenia
prijatých
uznesení
z
obecného
zastupiteľstva
č. 31 zo dňa 13.06.2022 a č. 32 zo dňa 30.06.2022.
4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
5. Prerokovanie kúpnej zmluvy Renault Master VT 362 CO.
6. Rôzne.
7. Uznesenie.
8. Záver.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
0
0

Po schválení navrhovaného programu vyzval starosta poslancov na prípadne doplnenie
bodov programu. Žiaden z poslancov nenavrhol doplnenie programu.

2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Pri navrhovaní členov komisie a pri určovaní overovateľov zápisnice je potrebné
prihliadať na ich neopakovateľnosť, vzhľadom k predchádzajúcemu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva. Hlavný kontrolór obce Mgr. Vladimír Jenčko odporučil ako členov návrhovej
komisie – Koloman Pohlodko, Pavol Maľár, Roman Rezanka, overovateľov zápisnice v zložení
Zdenek Tancoš, Juraj Tancoš a zapisovateľku pani Máriu Matisovú.
Návrh na uznesenie:
OZ určuje:
1. Návrhovú komisiu – Koloman Pohlodko, Pavol Maľár, Roman Rezanka;
2. Overovateľov zápisnice –Zdenek Tancoš, Juraj Tancoš;
3. Zapisovateľka – Mária Matisová.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
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Uznesenie č. 301/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva
č. 31 zo dňa 13.06.2022 a č. 32 zo dňa 30.06.2022
Hlavný kontrolór obce Mgr. Vladimír Jenčko prítomným oznámil nasledujúce plnenie
prijatých uznesení zo dňa 13.06.2022 a 30.06.2022:
- uznesenie č. 288/2022 – verejná obchodná súťaž ukončená. Zmluva
s zhotoviteľom podpísaná;
- uznesenie č. 289/2022 – zmluva podpísaná, zverejnená dňa 14.06.2022, podaná
na katastri;
- uznesenie č. 290/2022 - zmluva podpísaná, zverejnená dňa 14.06.2022, podaná
na katastri;
- uznesenie č. 291/2022 – verejná obchodná súťaž prebehla podľa vopred
schválených podmienok;
- uznesenie č. 292/2022 – verejná obchodná súťaž prebehla podľa vopred
schválených podmienok;
- uznesenie č. 295/2022 – bod č. 1 – VZN schválené a zverejnené dňa 7.7.2022.
Bod č. 2 – zrealizované. Bod č. 3, 4 a 5 – v procese riešenia;
- uznesenie č. 296/2022 – VZN podpísaná a zverejnená dňa 7.7.2022;
- uznesenie č. 297/2022 – finančné prostriedky presunuté do rezervného fondu
obce;
- uznesenie č. 298/2022 – úprava obecného rozpočtu bola zrealizovaná v zmysle
prílohy.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva č. 31
zo dňa 13.06.2022 a č. 32 zo dňa 30.06.2022.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 302/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce odprezentoval kontrolu, v ktorej sa zameral na dodržiavanie
lehôt na zverejňovanie faktúr, objednávok a dodržiavanie lehôt odpovedí na infožiadosti za
obdobie 06/2022.
Hlavný kontrolór oznámil, že faktúry za sledované obdobie sú zverejnené na webovom
sídle, pričom boli dodržané lehoty, ktoré ustanovuje §5b, ods 2 zákona 211/2000 o slobodnom
prístupe k informáciám.
Následne konštatoval, že objednávky za sledované obdobie nie sú k dnešnému dňu na
webovom sídle obce zverejnené.
V sledovanom období nebola obecnému úradu doručená žiadna infožiadosť.
Ďalej hlavný kontrolór konštatoval, že aktuálne nie sú zverejnené zápisnice č. 31 zo dňa
13.06.2022 a č. 32 zo dňa 30.06.2022.
Na záver hlavný kontrolór obce odporučil zodpovedným osobám dodržiavať lehoty,
ktoré ustanovuje §5b, ods 2 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 303/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0

5. Prerokovanie kúpnej zmluvy Renault Master VT 362 CO
Slovo bolo udelené prednostovi úradu, ktorý podrobne informoval o priebehu
a vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže na odpredaj vozidla Renault Master VT 362 CO. Do
súťaže boli v zákonnej lehote tj. do 01.07.2022 do 14.00 hod predložené 2 ponuky. Dňa
06.07.2022 v súlade so schválenými podmienkami súťaže zasadla komisia v zložení Mgr.
Vladimír Jenčko, Jaroslav Šimko, Jozef Fako, Ing. Miroslav Bača. Komisia v zápisnici
z otvárania ponúk konštatovala, že ponuky predložili 2 záujemcovia a to:
1. pani Ivana Adamová bytov Vranov n/T;
2. pán Marek Vancák bytom Hencovce.
Následne komisia v zápisnici z vyhodnotenia ponúk konštatovala, že najvyššia ponuka,
ktorú predložil pán Marek Vancák splnila všetky podmienky obchodno verejnej súťaže, z tohto
dôvodu ju komisia vyhlásila ako víťaznú v celkovej hodnote 21 500€.
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Prednosta oboznámil prítomných s návrhom kúpnej zmluvy, ktorej celé znenie prečítal
a zároveň odprezentoval na TV obrazovkách.
Starosta vyzval prítomných na predloženie svojich pripomienok k danému bodu.
Z poslancov sa o slovo nikto neprihlásil. O slovo požiadal pán Ondrej L., starosta dal hlasovať
o udelení slova.
Hlasovanie poslancov o udelení slova pre pána Ondreja L. prebehlo nasledovne:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Občan Ondrej L. sa informoval ohľadom ceny, za ktorú bol majetok obce ponúknutý do
obchodnej verejnej súťaže. Zároveň dodal, že po vlastnom vyhľadaní podobných vozidiel (nie
však rovnakých, keďže išlo o úplne inú kategóriu vozidla) našiel inzeráty, v ktorých sa tieto
vozidla predávajú za podstatne vyššiu cenu.
Občanovi bolo vysvetlené, že hodnota majetku bola určená znalcom na základe
znaleckého posudku, pričom za túto sumu sa zodpovedá znalec. Inzeráty, ktoré občan predložil
obsahovali sumu, za ktorú sa snažili majitelia vozidla predať, nie však koncovú predajnú cenu
vozidla.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. d) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov prevod vlastníctva hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je
vyššia ako 3 500 eur a to prevod vlastníctva diaľkového autobusu triedy B, značky RENAULT
MASTER, rok výroby 2018, VIN: VF1ME000360968183, e. č. VT 362 CO, farba: modrá
metalíza za cenu podľa výsledku obchodnej verejnej súťaže vo výške 21 500,00 EUR pre
nadobúdateľa Marek Vancák, Hencovská 1819, 093 02 Hencovce.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 304/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0

6. Rôzne
V bode rôzne vyzval starosta poslancov k predloženiu svojich otázok a návrhov, ktoré
neboli zahrnuté v dnešnom programe OZ. Keďže žiaden z poslancom nemal nič na doplnenie,
starosta následne vyzval všetkých ostatných prítomných. Ani z radov prítomných občanov
nemal nikto návrhy a pripomienky.
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7. Uznesenia
Prednosta obecného úradu prečítal prítomným uznesenia č. 301 až 304 z 33. zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.07.2022.

8. Záver
Starosta obce Ladislav Tóth v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva za spoluprácu a 33. zasadnutie OZ ukončil v čase 18:37.

Ladislav Tóth
starosta obce
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