Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 263-270/2021 zo dňa 30.12.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
7
neprítomní:
0
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 263/2021
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Zdenek Tancoš, Juraj Tancoš, Roman Rezanka
2. Overovateľov zápisnice – Koloman Pohlodko, Pavol Maľar
3. Zapisovateľ – Mária Matisová

UZNESENIE č. 264/2021
A. Schvaľuje
- úpravu obecného rozpočtu podľa priloženej prílohy.
UZNESENIE č. 265/2021
A. Schvaľuje
- použitie prostriedkov z rezervného fondu obce – cestný fond vo výške – 206 931,08 € pre
zákazku ,,Rekonštrukcia Miestnych komunikácii 2021“.

UZNESENIE č. 266/2021
A. Schvaľuje
1. Odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva Vechec za rok 2021 vo výške 10%
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 2021.

UZNESENIE č. 267/2021
A. Schvaľuje
- zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva Vechec č. 15/2019 zo dňa 12.01.2019 z dôvodu
mimoriadnej náročnosti úloh obce, zvýšenie základného platu starostu obce Vechec z 50% na
60% s účinnosťou od 01.01.2022.
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UZNESENIE č. 268/2021
A. Schvaľuje
- vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce, Ladislava Tótha za 26
dní roku 2020, ktorú si starosta obce nemohol vyčerpať ani do konca roka 2021, v zmysle § 2
ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov.

UZNESENIE č. 269/2021
A. Schvaľuje
- nenávratnú dotáciu z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 51/2011 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce, pre Rímskokatolícku farnosť sv. Jána Nepomuckého, Vechec,
Hlavná 141 vo výške 9 000 € pre verejné parkovisko pri miestom kostole.

UZNESENIE č. 270/2021
A. Berie na vedomie
- žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Nepomuckého,
Vechec, Hlavná 141 na účel zateplenie farskej budovy a prekrytie schodov.

Ladislav Tóth
starosta obce

Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
• Žiadosti
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