Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 84-99/2019 zo dňa 12.12.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
5
neprítomní:
Juraj Tancoš, Viliam Kalman
hlasovanie:
všetci za
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 84/2019
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Roman Rezanka, Jozef Fako;
2. Overovateľov uznesenia – Ing. Daniel Jacko, Ján Čandík.

UZNESENIE č. 85/2019
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení obecného zastupiteľstva č.72-83
zo dňa 02.10.2019;
2. Informatívnu správu o činnosti OcÚ.

UZNESENIE č. 86/2019
A. Schvaľuje
- kúpu nehnuteľného majetku do majetku obce Vechec a to:
kúpu novovytvoreného pozemku registra C KN, ktorý vznikne odčlenením časti o výmere 63 m2
od pôvodného pozemku registra C KN parcelné číslo 882, záhrada o výmere 2021 m2,
zapísaného na LV č. 164, katastrálne územie: Vechec od výlučnej vlastníčky Ireny Bačovej,
Hlavná 151/19, 094 12 Vechec za cenu vo výške 5,98€/m2.
B. Poveruje
- starostu obce po vypracovaní geometrického plánu uzatvorením predmetnej kúpnej
zmluvy.

UZNESENIE č. 87/2019
A. Schvaľuje
- kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/3 nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1614,
k.ú Vechec a to pozemku registra C KN, parcelné číslo 896/6, záhrada o výmere 160 m2, od
podielového spoluvlastníka Martina Sukovského, Hlavná 64/78, 094 12 Vechec za cenu vo
výške 5,98€/m2.
B. Poveruje
- poveruje starostu obce uzatvorením predmetnej kúpnej zmluvy.
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UZNESENIE č. 88/2019
A. Schvaľuje
v zmysle ust. 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa a to:
predaj novovytvoreného pozemku:
- pozemok registra C KN parcelné číslo 668/4, druh pozemku - zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 38 m2, katastrálne územie: Vechec, ktorý vznikol odčlenením časti o výmere
38 m2 od pôvodného pozemku E KN parcelné číslo 2480, druh pozemku - ostatná plocha, o
výmere 4213 m2, katastrálne územie: Vechec, zapísaný na LV č. 666.
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- novovytvorená parcela je nízkej výmery, je dlhodobo užívaná kupujúcim a je oplotená
spolu so susedným pozemkom C KN parcelné číslo 668/3, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 150 m2, zapísaná na LV č. 1608, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, z uvedených
dôvodov obec novovytvorený pozemok dlhodobo neužíva.
Na kupujúceho: Juraj Vrablik, trvale bytom 094 12 Vechec, Slanská 220/27.
Za kúpnu cenu: podľa znaleckého posudku vo výške 3,50 € /m2.

UZNESENIE č. 89/2019
A. Schvaľuje
v zmysle ust. 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa a to:
predaj novovytvoreného pozemku:
- pozemok registra C KN parcelné číslo 668/5, druh pozemku - zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 187 m2, katastrálne územie: Vechec, ktorý vznikol odčlenením časti o
výmere 187 m2 od pôvodného pozemku E KN parcelné číslo 2480, druh pozemku - ostatná
plocha, o výmere 4213 m2, katastrálne územie: Vechec, zapísaný na LV č. 666.
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- novovytvorená parcela je nízkej výmery, je dlhodobo užívaná kupujúcim a je oplotená
spolu so susedným pozemkom C KN parcelné číslo 668/1, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 1048 m2, zapísaná na LV č. 1607, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho, z uvedených
dôvodov obec novovytvorený pozemok dlhodobo neužíva.
Na kupujúceho: Miriam Hričáková, trvale bytom 094 12 Vechec, Slanská 220/27.
Za kúpnu cenu: podľa znaleckého posudku vo výške 3,50 € /m2.
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UZNESENIE č. 90/2019
A. Schvaľuje
v zmysle ust. 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou nehnuteľného majetku
obce za nehnuteľný majetok tretej osoby.
Zámenu nehnuteľného majetku obce v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov osobitného zreteľa a to zámenu:
nehnuteľného majetku obce Vechec zapísaného na LV č. 666, katastrálne územie: Vechec
- pozemok registra C KN parcelné číslo 319/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
174 m2 - za cenu podľa znaleckého posudku znalca Ing. Jána Fučilu č. 31/2019 vo výške 9,32
EUR/m2.
Za spoluvlastnícky podiel vo výške 1/3 nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1314,
katastrálne územie: Vechec
-pozemok registra E KN parcelné číslo 653, orná pôda o výmere 1353 m2;
-pozemok registra E KN parcelné číslo 650/2, trvalý trávny porast o výmere 212 m2;
-pozemok registra E KN parcelné číslo 650/1, trvalý trávny porast o výmere 260 m 2.
Podielovej spoluvlastníčky Marty Adamovej, bytom 094 12 Vechec 60 - za cenu podľa
znaleckého posudku znalca Ing. Jána Fučilu č. 31/2019 vo výške 3,01 €/m2.
Dôvody hodné osobitného zreteľa: skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti občianskej
vybavenosti pre obyvateľov obce Vechec.
S finančným vysporiadaním vo výške rozdielu cien zamieňaných nehnuteľností podľa
znaleckého posudku znalca Ing. Jána Fučilu č. 31/2019.

UZNESENIE č. 91/2019
A. Schvaľuje
- všeobecné záväzné naradenie č.70/2019 o podmienkach príspevku na stravovanie
dôchodcov.
UZNESENIE č. 92/2019
A. Schvaľuje
- všeobecné záväzné naradenie č.71/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vechec na rok 2020.
UZNESENIE č. 93/2019
A. Schvaľuje
- schvaľuje použitie prostriedkov z cestného fondu obce vo výške – 59 403,23 €.
Doplatok 20% DPH za stavebné práce vykonané v roku 2018 ,,Riešenie bezpečnostnej
situácie na ceste II/576“ a ,,Výstavba chodníka v obci Vechec“ .
- úhradu záväzkov obce z predchádzajúceho roka v zmysle zákona číslo 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

1.
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- schvaľuje použitie prostriedkov z cestného fondu obce vo výške – 41 430,02 € pre
projekt ,,Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vechec“.

2.

- schvaľuje použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania obce vo výške – 56 660,71 €
Eur pre projekt ,,Výmena strešnej krytiny na budove OCU – Vechec“.

3.

UZNESENIE č. 94/2019
A. Schvaľuje
- úpravu obecného rozpočtu podľa priloženej prílohy.

UZNESENIE č. 95/2019
A. Schvaľuje
- nákup viacúčelového mechanizmu na zimnú údržbu.

UZNESENIE č. 96/2019
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 1.1.2020 –
31.12.2020.

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 1.1.2020 – 31.12.2020.
3. poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby pre
Nový Domov Vranov n.T. – Lomnica, n.o., Šandalská 2076/44, 091 01 Stropkov (Michal B.,
bytom Vechec). Vo výške 58,16 € mesačne v čase od 1.1.2020 – 31.12.2020.

UZNESENIE č. 97/2019
A. Berie na vedomie
- žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce pre Klub Dôchodcov pri ZO JDS vo
Vechci. Žiadosť sa prerokuje pri tvorbe rozpočtu na rok 2020.

UZNESENIE č. 98/2019
A. Neschvaľuje
- žiadosť ORION TIP SK, a.s. o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových
stávok.

4

UZNESENIE č. 99/2019
A. Schvaľuje
Žiadosť p. Ing. Eduarda Adama a p. Slavomíra Adama o peňažný dar na podujatie
,,Majstrovstva vranovského okresu vo varení bryndzových halušiek“ vo výške 500€.

Ladislav Tóth
starosta obce

Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
• Úprava rozpočtu obce Vechec k 12.12.2019
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