Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 34-46/2019 zo dňa 09.05.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
6
neprítomní:
Ján Čandík
hlasovanie:
všetci za
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 34/2019
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Viliam Kalman, Daniel Jacko
2. Overovateľov uznesenia – Juraj Tancoš, Roman Rezanka
UZNESENIE č. 35/2019
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení obecného zastupiteľstva č.25-33
zo dňa 21.03.2019.
2. Informatívnu správu o činnosti OcÚ.
UZNESENIE č. 36/2019
A. Schvaľuje
Realizáciu projektu „Oprava strechy budovy Materskej školy“ a dopracovanie ďalšej
technologickej varianty rekonštrukcie.
UZNESENIE č. 37/2019
A. Schvaľuje
Realizáciu projektu „Oprava striech budovy Školskej jedálne a telocvične“ a dopracovanie
ďalšej technologickej varianty rekonštrukcie.

UZNESENIE č. 38/2019
A. Schvaľuje
1. Opravu striech na nájomných bytoch v rómskej osade.
2. Opravu strechy na budove OcÚ.
UZNESENIE č. 39/2019
A. Schvaľuje
1. Rekonštrukciu šatne v ZŠ.
2. Rekonštrukciu stropu v zborovni a udržiavacie práce interiéru v ZŠ.
3. Nákup vybavenia kuchyne v školskej jedálni pri MŠ.

UZNESENIE č. 40/2019
A. Schvaľuje
Úpravu parkovej záhrady pred OcÚ.

UZNESENIE č. 41/2019
A. Schvaľuje
spôsob prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a
ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Predmet prevodu:
-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
-pozemok registra E KN parcelné číslo 2488/8, druh pozemku - vodná plocha, o výmere
200 m2, katastrálne územie: Vechec, zapísaný na LV č. 666
Kupujúci:
Michal Jonek a Mária Joneková, trvale bytom Vechec, ul. Mlynská č. 238/11
Dôvod hodný 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.
UZNESENIE č. 42/2019
A. Schvaľuje
1. Cenu nákupu pozemkov pri KC 3,01 Eur za 1 m2.
2. Cenu nákupu pozemkov pod cestou pri škole 5,98 Eur za 1 m2.
B. Poveruje
starostu rokovaním s vlastníkmi pozemkov a prípravou kúpnych zmlúv
UZNESENIE č. 43/2019
A. Schvaľuje
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt ,,Vybudovanie zberného
dvora v obci Vechec“ Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32
UZNESENIE č. 44/2019
A. Schvaľuje
1. Predĺženie platnosti „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“ do
vypracovania nového programu.
UZNESENIE č. 45/2019
A. Schvaľuje
1. Nákup úžitkového vozidla – dodávka/valník
2. Nákup vlečky s hydraulickým vyklápaním za traktor
UZNESENIE č. 46/2019
A. Berie na vedomie
1. Navrhované riešenie osvetlenia v obci Vechec od KEZ s.r.o.
Ladislav Tóth
starosta obce
Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
• Žiadosti

