Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 47-53/2019 zo dňa 12.06.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
6
neprítomní:
1
hlasovanie:
všetci za
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 47/2019
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Jozef Fako, Zdenek Tancoš
2. Overovateľov uznesenia – Daniel Jacko, Ján Čandík
UZNESENIE č. 48/2019
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení obecného zastupiteľstva č.34-46
zo dňa 09.05.2019.
2. Informatívnu správu o činnosti OcÚ.
UZNESENIE č. 49/2019
A. Schvaľuje
- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
- názov projektu: Výstavba MŠ v obci Vechec
- súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce.
- súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min.
5% z celkových oprávnených výdavkov
UZNESENIE č. 50/2019
A. Schvaľuje
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt ,,Vodozádržné opatrenia v
urbanizovanej krajine ( v intraviláne obce )“.
UZNESENIE č. 51/2019
A. Schvaľuje
1. Vyradenie osobného motorového vozidla značka Fiat Ducato VT 407 BA
2. Vyradenie traktorového prívesu VT 205 YC.
UZNESENIE č. 52/2019
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vechec za rok 2018.
2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovej závierky obce za rok 2018.
B. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 200 307,18 € do
rezervného fondu obce.

UZNESENIE č. 53/2019
A. Schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo obce Vechec v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e kúpnu zmluvu na predaj pozemkov:
- pozemok registra E KN parcelné číslo 318, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 174 m2, katastrálne územie: Vechec, zapísaný na LV č. 666 a
- pozemok registra E KN parcelné číslo 2488/8, druh pozemku - vodná plocha, o výmere
200 m2, katastrálne územie: Vechec, zapísaný na LV č. 666
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Parcely uvedené v predmete predaja susedia s
parcelou registra C KN parcelné číslo 601/1, kat. územie: Vechec, zapísaná na LV č. 615,
ktorá je vo vlastníctve žiadateľov o odpredaj a je nimi využívaná ako dvor. Prístup na dvor
a k rodinnému domu postavenému na parcele CKN č. 601/2, zapísanému na LV č. 615,
ktorý je vo vlastníctve žiadateľov je možný len cez parcelu CKN č. 318 a parcela č.
2488/8 je súčasťou záhrady žiadateľov o odpredaj, ktorá je oplotená spolu so
záhradou a užívaná žiadateľmi 25 rokov. Obidve parcely obec z uvedených dôvodov
dlhodobo neužíva
na kupujúcich: Michal Jonek a Mária Joneková, trvale bytom Vechec, ul. Mlynská č.
238/11
za kúpnu cenu: 1 310,00 Eur.

Ladislav Tóth
starosta obce
Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
• Návrh Záverečného účtu

