Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 16-24/2019 zo dňa 22.02.2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
5
neprítomní:
Viliam Kalman, Juraj Tancoš
hlasovanie:
všetci prítomní hlasovali za
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 16/2019
A. Určuje
1. Overovateľov uznesenia – Jozef Fako, Zdenek Tancoš

UZNESENIE č. 17/2019
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení obecného zastupiteľstva č.6-15.
2. Informatívnu správu o činnosti OcÚ.

UZNESENIE č. 18/2019
A. Volí
1. Zástupcu do Školskej rady pri ZŠ vo Vechci Jozef Fako
2. Zástupcu do Školskej rady pri MŠ vo Vechci Viliam Kalman

UZNESENIE č. 19/2019
A. Schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre SO, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce s názvom
projektu – Miestne občianske poriadkové služby Vechec, kód výzvy- OPLZ–PO5-2018-1.
2. Povinné spolufinancovanie projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.
3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
UZNESENIE č. 20/2019
A. Schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pod
názvom ,,Rozšírenie kamerového systému Obce Vechec“. Minimálna výška
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je najmenej 20% z celkového rozpočtu
projektu.

UZNESENIE č. 21/2019
A. Schvaľuje
Podanie žiadosti na základe výzvy Úradu vlády SR na poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019 na projekty ,,Výstavba detského ihriska v obci
Vechec“ a ,,Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Vechec“. Minimálna výška
spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov je najmenej 5% z celkového rozpočtu
projektu.
UZNESENIE č. 22/2019
A. Schvaľuje
Komisiu na otváranie obálok v zložení Ladislav Tóth, Mária Matisová, Peter Murin, Miroslav
Bača
UZNESENIE č. 23/2019
A. Schvaľuje
Členov volebnej komisie Mária Matisová, Peter Murin, Miroslav Bača
UZNESENIE č. 24/2019
A. Konštatuje
Voľba hlavného kontrolóra obce Vechec sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B. Volí
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov tajným hlasovaním do funkcie hlavného kontrolóra obce
Vechec Mgr. Vladimíra Jenčka s účinnosťou od 1.3.2019 do 28.02.2025.
C. Schvaľuje
Úväzok kontrolóra vo výške – 15%.

Ladislav Tóth
starosta obce

Prílohy
1. Pozvánka s programom
2. Prezenčná listina
3. Žiadosti
4. Zápisnica z otvárania obálok
5. Zápisnica volebnej komisie o voľbe obecného kontrolóra

