ZÁPISNICA
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vechci
konaného dňa 31.03.2022

Bc. Peter Murín

Ladislav Tóth

Prednosta OcÚ

Starosta obce

Zapisovateľka: Mária Matisová

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

Overovatelia:
Roman Rezanka

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

Zdenko 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 7. Následne privítal poslancov, ostatných
prítomných na zasadnutí a oznámil, že poslanec Zdenek Tancoš písomné požiadal o odvolanie
z postu zástupcu starostu obce Vechec. Starosta obce sa poďakoval Zdenkovi Tancošovi za
doposiaľ odvedenú prácu a následne ho odvolal z pozície zástupcu starostu obce. Následne
prečítal program 30. 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. 28 zo dňa
15.12.2021 a č. 29 zo dňa 30.12.2021.
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2021.
5. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
6. Prerokovanie Dodatku č.1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemku – Zásielkový
poštový box.
7. Prerokovanie zmluvy o zriadení vecného bremena – Rozšírenie distribučnej NN
siete na ul. Školská.
8. Prerokovanie návrhu Rozpočtu obce Vechec 2022-2024.
9. Informatívna správa o činnosti obce.
10. Žiadosti.
11. Rôzne.
12. Uznesenie.
13. Záver.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

Po schválení navrhovaného programu vyzval starosta poslancov na prípadne doplnenie
bodov programu. Žiaden z poslancov nenavrhol doplnenie programu. Následne starosta navrhol
o pridanie ďalšieho bodu programu a to konkrétne o bod „Prerokovanie zapojenia sa do výzvy
na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2“.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola
plnenia
prijatých
uznesení
z
obecného
zastupiteľstva
č. 28 zo dňa 15.12.2021 a č. 29 zo dňa 30.12.2021.
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2021.
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5. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
6. Prerokovanie Dodatku č.1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemku – Zásielkový
poštový box.
7. Prerokovanie zmluvy o zriadení vecného bremena – Rozšírenie distribučnej NN
siete na ul. Školská.
8. Prerokovanie návrhu Rozpočtu obce Vechec 2022-2024.
9. Prerokovanie zapojenia sa do výzvy na podporu dobudovania základnej technickej
infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2.
10. Informatívna správa o činnosti obce.
11. Žiadosti.
12. Rôzne.
13. Uznesenie.
14. Záver.
Starosta obce dal hlasovať za doplnenie programu rokovania o jeden bod.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

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 – Jozef
Fako, Jaroslav Šimko, Pavol Maľár, overovateľov zápisnice v zložení Zdenek Tancoš, Roman
Rezanka a zapisovateľku pani Máriu Matisovú.
Návrh na uznesenie:
OZ určuje:
1. Návrhovú komisiu - Jozef Fako, Jaroslav Šimko, Pavol Maľár;
2. Overovateľov zápisnice - Zdenek Tancoš, Roman Rezanka;

3. Zapisovateľka – Mária Matisová
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 271/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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3. Kontrola plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva
č. 28 zo dňa 15.12.2021 a č. 29 zo dňa 30.12.2021
Hlavný kontrolór obce Mgr. Vladimír Jenčko prítomným oznámil nasledujúce plnenie
prijatých uznesení zo dňa 15.12.2021 a 30.12.2021:
-

uznesenie č. 257/2021 – zverejnené dňa 16.12.2021;
uznesenie č. 260/2021 – zmluvy sú podpísané, úhrada prebehne po schválení
rozpočtu;
uznesenie č. 262/2021 – výzva bola predložená dňa 28.12.2021;
uznesenie č. 264/2021 – úprava bola zrealizovaná;
uznesenie č. 265/2021 – prevažná časť rekonštrukcie miestnych komunikácií
bola zrealizovaná koncom roka 2021;
uznesenie č. 266/2021 – schválené odmeny boli vyplatené za mesiac december
v januárovom výplatnom termíne;
uznesenie č. 267/2021 – zvýšenie odmeny sa prejavilo od januárovej výplaty vo
februárovom výplatnom termíne;
uznesenie č. 268/2021 – náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
bola vyplatená v januárovom výplatnom termíne.

Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva č. 28
zo dňa 15.12.2021 a č. 29 zo dňa 30.12.2021.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 272/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení za rok 2021
Hlavný kontrolór obce Mgr. Vladimír Jenčko prítomným oznámil nasledujúce uznesenia
prijaté v roku 2021, ktoré sú ešte v procese riešenia:
- uznesenie č. 214/2021 zo dňa 23.04.2021 – aktuálne ešte stále v procese jednania s VSD;
- uznesenie č. 253/2021 zo dňa 26.10.2021 – v procese riešenia;
- uznesenie č. 247/2021 zo dňa 26.10.2021 – na dnešnom zasadnutí sa bude prejednávať
dodatok k nájomnej zmluve.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva za
rok 2021.
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Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 273/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

5. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Slovo si zobral hlavný kontrolór obce, ktorý prítomným poslancom podrobne
odprezentoval správu o výsledku vykonanej kontroly zameranej na dodržiavanie §5b zákona
211/2000 slobodnom prístupe k informácia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok
2021.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce – Kontrola
zverejňovania za rok 2021.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 274/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Následne hlavný kontrolór obce prítomným poslancom podrobne odprezentoval správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vechec
za rok 2021.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 275/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nakoniec hlavný kontrolór obce odprezentoval kontrolu č. 01/2022 v ktorej sa zameral
na dodržiavanie lehôt na zverejňovanie faktúr, objednávok a dodržiavanie lehôt odpovedí na
infožiadosti za obdobie 01-02/2022.
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Hlavný kontrolór oznámil, že síce faktúry a objednávky za mesiace január a február
2022 sú zverejnené na webovom sídle ale neboli dodržané lehoty, ktoré ustanovuje §5b, ods 2
zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
V sledovanom období bolo obecnému úradu doručených 10 infožiadosti. Pri dvoch sa
predlžovala lehota. Odpovede na všetky infožiadosti boli zaslané v zákonom stanovenej lehote.
Na záver hlavný kontrolór konštatoval, že aktuálne sú zverejnené všetky zápisnice
z aktuálneho volebného obdobia (29 zápisníc).
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vechec
za rok 2021.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 276/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

6. Prerokovanie Dodatku č.1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemku
– Zásielkový poštový box
Prednosta obecného úradu prítomných informoval o obsahu dodatku č. 1 k nájomnej
zmluve na prenájom pozemku určeného na zásielkový poštový box, ktorý pojednáva o zmene
výmery prenajatej plochy z dôvodu navýšenia kapacity zásielkového poštového boxu z 0,68m2
na 1,36 m2. Ostatné dojednania zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje dodatok č.1 k nájomnej zmluve 012022 Obec Vechec - Nájomná zmluva
Z-box (poštový box) zo dňa 19.01.2022.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 277/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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7. Prerokovanie zmluvy o zriadení vecného bremena – Rozšírenie
distribučnej NN siete na ul. Školská
Prednosta obecného úradu prítomných informoval o obsahu zmluvy o budúcej zmluve
súvisiacej s elektrifikáciou novej ulice pri škole. Na portáli katastra bolo na televíznych
obrazovkách znázornené, kde budú umiestnené stĺpy elektrického vedenia.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena – Rozšírenie distribučnej NN siete
na ul. Školská so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. Košice..
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 278/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

8. Prerokovanie návrhu Rozpočtu obce Vechec 2022-2024
Návrh rozpočtu obce Vechec odprezentovala prítomným ekonómka obce p. Mária
Matisová. Návrh rozpočtu bol zverejnený v zákonnej lehote na webovom sídle obce Vechec,
centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na úradnej tabuli v priestoroch OcÚ Vechec. Následne
Mgr. Vladimír Jenčko predniesol prítomným odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Vechec k návrhu rozpočtu obce Vechec na rok 2022 a viacročného rozpočtu obce Vechec na
roky 2023-2024.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024;
2. Rozpočet obce Vechec na roky 2023-2024.
OZ schvaľuje rozpočet obce Vechec na rok 2022 podľa priloženého návrhu s tým, že
starosta obce môže presunúť finančné prostriedky z jednotlivých oddielov a programov
rozpočtu obce maximálne do výšky 10%.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 279/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
7

9. Prerokovanie zapojenia sa do výzvy na podporu dobudovania
základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2.
Prednosta obecného úradu informoval o možnosti preplatenia vykonaných rekonštrukcií
miestnych komunikácií až do výšky takmer 65%. Odprezentoval na TV obrazovkách lokality,
ktoré spĺňajú podmienky predmetnej výzvy o preplatenie nákladov na zrealizovanú
rekonštrukciu.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje
- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2
- názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vechec
- predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce
- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 280/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

10. Informatívna správa o činnosti obce.
Bc. Peter Murín a starosta obce detailne prítomných informovali o činnostiach OcÚ za
obdobie 01-03/2022:
-

dokončenie tribúny na futbalovom ihrisku – umelohmotné sedačky vo farbách obce;
úspešné spustenie projektu MOPS – 24 pracovníkov od 02/2022;
stave projektov - zmena zdroja vykurovania budov MŠ a ZŠ, vybudovanie zberného
dvora;
zimná a jarná údržba miestnych komunikácií v obci Vechec;
vykonaných kontrolách od ÚVO, krajského školského úradu, ministerstva vnútra,
kancelárie verejného ochrancu práv, ktoré boli iniciované od obyvateľa obce Vechec;
príprave obce na veľkonočné sviatky.

Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
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OZ berie na vedomie informatívnu správu o činnosti OcÚ.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 281/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

11. Žiadosti.
Bc. Peter Murín oznámil prítomným, že od posledného OZ boli na OcÚ podané žiadosti od:
a) Žiadosť sociálneho zariadenia SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY n.o., o
poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby pre p.
Alžbetu B, bytom Vechec, ktorá je umiestnená v dennom stacionári Slobody 439/26,
044 42 Rozhanovce, vo výške 50€ mesačne v čase od 1.1.2022 – 31.12.2022.
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli vyhovieť tejto žiadosti v plnej výške.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej
služby pre SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY, n.o., ul. Slobody 439/26, 04 442
Rozhanovce; (Alžbeta B., bytom Vechec). Vo výške 50€ mesačne v čase od 1.1.2022 –
31.12.2022.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 282/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
b) žiadosť pána Juraja Bindasa o odkúpenie časti pozemku parcela E-KN č.317, k.ú.
Vechec o výmere cca 80m2.
Riešená parcela bola zobrazená na TV obrazovkách. K vysporiadaniu predmetnej parcely
je potrebné vypracovať geometrický plán. Z tohto dôvodu bude daná žiadosť zobratá na
vedomie a odstúpená obecnému úradu na ďalšie riešenie.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie žiadosť pána Juraja Bindasa o odkúpenie časti pozemku parcela
E-KN č.317, k.ú. Vechec o výmere cca 80m2.
OZ poveruje obecný úrad prípravou návrhov listín potrebných pre vybavenie
predmetnej žiadosti.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 283/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
c) žiadosť pani Jany Tomkovej Lukáčovej o odkúpenie časti pozemku parcela E-KN č.317, k.ú.
Vechec o výmere 61m2.

Riešená parcela bola zobrazená na TV obrazovkách. K vysporiadaniu predmetnej parcely
je potrebné preveriť ďalší postup. Z tohto dôvodu bude daná žiadosť zobratá na vedomie
a odstúpená obecnému úradu na ďalšie riešenie.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie žiadosť pani Jany Tomkovej Lukáčovej o odkúpenie časti
pozemku parcela E-KN č.317, k.ú. Vechec o výmere 61m2.
OZ poveruje obecný úrad prípravou návrhov listín potrebných pre vybavenie
predmetnej žiadosti.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 284/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

12. Rôzne.
V bode rôzne požiadal o slovo p. Ing. M. Ivanič. Starosta obce dal hlasovať o možnosti
udelenia slova pre občana obce. Všetci poslanci hlasovali za udelenie slova.
Ing. M. Ivaniča zaujímali odpovede na 2 otázky.
1. Došlo k neoprávnenému zaplateniu nezverejnených zmlúv počas kontrolovaného
obdobia? Stačí odpoveď áno alebo nie.
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K tejto otázke sa vyjadril hlavný kontrolór obce tak, že nemá aktuálne k dispozícií
relevantné informácie na základe ktorých by mohol povedať na 100% áno alebo nie.
2. Koľkokrát za posledné 3 roky ste napríklad Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)
požiadali o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov, úverov alebo
akýchkoľvek iných dotácií na vyriešenie nájomného bývania obyvateľov obce? (za
roky 2019-2022)
K tejto otázke sa vyjadril prednosta a starosta obce, ktorí prítomným vysvetlili, že
absolvovali osobné stretnutie s oblastným riaditeľom Slovenského pozemkového fondu,
kde sa snažili nájsť vhodné pozemky vo vlastníctve štátu, na ktorých by bolo možné
realizovať výstavbu nájomných bytov. Zároveň za posledné 3 roky bolo odkúpených
niekoľko pozemkov od občanov obce so zámerom budúcej výstavby, ktorá už je
administratívne naplánovaná a v procese riešenia. Keďže tieto procesy ešte nie sú
ukončené a doteraz obec nedisponovala vhodnými pozemkami na výstavbu nájomných
bytov, ktoré by sa mohli realizovať s podporou nenávratných finančných prostriedkov
od ŠFRB, tak obec zbytočne nezaťažovala danú inštitúciu formálnymi žiadosťami.
Na záver tohto bodu požiadal o slovo ešte občan O. Leško. Poslanci hlasovali jednohlasne
za udelenie slova pre občana. O. Leška zaujímalo v akom štádiu je žiadosť od p. Šimkaninovej.
Hlavný kontrolór upresnil, že ide o žiadosť ešte z roku 2020. Prednosta obecného úradu
vysvetlil, že obsah danej žiadosti je podobný s inými žiadosťami, ktoré sa týkajú danej lokality.
Keďže doteraz boli v platnosti rôzne obmedzenia z dôvodu výskytu vírusu COVID-19, nebolo
možné realizovať hromadné stretnutie žiadateľov. Danej žiadosti sa obecný úrad bude v blízkej
dobe venovať.

13. Uznesenia.
Prednosta obecného úradu prečítal prítomným uznesenia č. 271 až 284 z 30. zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31.03.2022.

14. Záver.
Starosta obce Ladislav Tóth v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva za spoluprácu a 30. zasadnutie OZ ukončil v čase 19:55.

Ladislav Tóth
starosta obce
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