ZÁPISNICA
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vechci
konaného dňa 15.12.2021

Bc. Peter Murín

Ladislav Tóth

Prednosta OcÚ

Starosta obce

Zapisovateľka: Ing. Miroslav Bača

.........................................................

Overovatelia:
Jozef Fako

.........................................................

Juraj Tancoš

.........................................................

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ladislav Tóth, starosta obce Vechec,
ktorý na úvod konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v súlade s § 13, odsek 4, písm. a), zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné s počtom prítomných poslancov 7. Následne privítal poslancov, ostatných
prítomných na zasadnutí, prečítal program 28. zasadnutia a dal hlasovať o jeho schválení.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola
plnenia
prijatých
uznesení
z
obecného
zastupiteľstva
č. 27 zo dňa 26.10.2021.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022.
5. Prerokovanie návrhu VZN č.75/2021 - o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vechec na rok 2022.
6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
7. Informatívna správa o činnosti obce.
8. Žiadosti.
9. Rôzne
10. Uznesenie.
11. Záver.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

Po schválení navrhovaného programu vyzval starosta poslancov na prípadne doplnenie
bodov programu. Žiaden z poslancov nenavrhol doplnenie programu.

2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Pri navrhovaní členov komisie a pri určovaní overovateľov zápisnice je potrebné prihliadať
na ich neopakovateľnosť, vzhľadom k predchádzajúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Hlavný kontrolór obce Mgr. Vladimír Jenčko odporučil ako členov návrhovej komisie Koloman Pohlodko, Pavol Maľar a Jaroslav Šimko overovateľov zápisnice v zložení Jozef
Fako, Juraj Tancoš a zapisovateľa Ing. Miroslava Baču.
Návrh na uznesenie:
OZ určuje:
1. Návrhovú komisiu - Koloman Pohlodko, Pavol Maľar, Jaroslav Šimko;
2. Overovateľov zápisnice - Jozef Fako, Juraj Tancoš;
3. Zapisovateľ – Ing. Miroslav Bača.
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Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 254/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva
č. 27 zo dňa 26.10.2021
Hlavný kontrolór obce, Mgr. Vladimír Jenčko prítomným oznámil nasledujúce plnenie
prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva č. 27 zo dňa 26.10.2021:
-

uznesenie č. 245/2021 – k danému dátumu boli Viliam Kalman a Ing Daniel Jacko
odhlásení z SP;
uznesenie č. 246/2021 – k danému dátumu bol Pavol Maľar prihlásený do SP;
uznesenie č. 247/2021 – zmluva pripravená nad podpis - ešte nedošlo k podpisu
nájomnej zmluvy;
uznesenie č. 248/2021 - zmluva pripravená nad podpis - ešte nedošlo k podpisu
nájomnej zmluvy;
uznesenie č. 249/2021 – zmluva podpísaná, ešte nie je zverejnená;
uznesenie č. 250/2021 – zmluva podpísaná, zverejnená a účinná od 10.12.2021;
uznesenie č. 253/2021 – v procese riešenia.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva č. 27
zo dňa 26.10.2021.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 255/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022.
Hlavný kontrolór obce prítomných poslancov oboznámil z návrhom plánom kontrolnej
činnosti, ktorý bol vyhotovený v súlade s ustanovením § 18f) ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Potvrdil, že tento návrh bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na
webovom sídle obce a úradnej tabuli, konkrétne od 30.11.2021.
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Následne sa hlavný kontrolór obce opýtal poslancov, či chcú tento návrh o niečo doplniť.
Keďže žiaden z poslancov nepodal návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti, tak prednosta
obce prešiel k prečítaniu návrhu na uznesenie.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. pol rok 2022.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 256/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

5. Prerokovanie návrhu VZN č.75/2021 - o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Vechec na rok 2022
Návrh VZN č. 75/2021, ktorý bol zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli
odprezentovala poslancom zamestnankyňa obce p. A. Kalmanová. Dôsledne upozornila na
zmeny v tomto návrhu, ktoré nastali oproti minuloročnému schvaľovaniu predmetného VZN.
Kontrolór odprezentoval poplatky riešené v tomto VZN v porovnaní s okolitými obcami.
Navrhované poplatky, patria medzi najnižšie vo vranovskom okrese.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje všeobecné záväzné naradenie č.75/2021 o miestnych daniach a
miestnom poplatku, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vechec na
rok 2022.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 257/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
Hlavný kontrolór odprezentoval správu z kontrolnej činnosti vykonanej na základe plánu
kontrolnej činnosti pre II. polrok 2022. V tejto správe sa zameral na dodržiavanie § 17 zákona
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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za prvý polrok 2021. V kontrolovanom období bolo obcou prijatých 11 infožiadosti, pri ktorých
neboli zistené porušenia.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vechec
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 258/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

7. Informatívna správa o činnosti obce
Bc. Peter Murín detailne prítomných informoval o činnostiach OcÚ za obdobie 4Q/2021:
-

infožiadostiach, ktoré boli doručené OcÚ Vechec v roku 2021 v celkovom počte 50;
oprave šatní v sále obecného úradu;
prípravných prácach k rekonštrukcii miestnych komunikácií;
návšteve Mikuláša v ZŠ a MŠ Vechec;
MOPS predpokladaný nástup 02/2022;
schválenom projekte opatrovateliek v celkovom počte 6 zamestnancov;
vianočnej výzdobe – betlehem, vyzdobený vianočný strom OcÚ;
rekonštrukcií kríža na miestnom cintoríne;
stave procesu zmien a doplnkov č. 1 k ÚP Vechec;
projekte prístup k pitnej vode – dokončovacie práce.

Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie informatívnu správu o činnosti OcÚ.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 259/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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8. Žiadosti
Na obecný úrad bola dňa 11.10.2021 doručená žiadosť od MIMA, n.o., 094 23 Merník
č.149; Prevádzka denný stacionár; Mlynská 1448, 093 01 Vranov nad Topľou, v ktorej obec v
zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách žiada o poskytnutie finančného príspevku na
poskytovanie sociálnej služby na rok 2022 pre 2 občanov obce, ktorí využívajú služby denného
stacionára.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ 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
1.1.2022 – 31.12.2022.
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
1.1.2022 – 31.12.2022.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 260/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Na obecný úrad bola dňa 29.11.2021 žiadosť od pani J. Kurovskej o odkúpenie obecného
pozemku parcela č. 1120/7 k .ú. Vechec o výmere 74 m2. V tejto žiadosti nebol uvedený dôvod
na odkúpenie, preto bude vyzvaná na zdôvodnenie predmetnej žiadosti.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie žiadosť pani J. Kurovskej o odkúpenie novovytvorenej parcely
podľa GP p.č.1120/7 k.ú. Vechec o výmere 74m2.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 261/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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9. Rôzne
V tomto bode na začiatku prečítal prednosta obecného úradu „Výzvu k odstráneniu stavu
nerešpektujúceho zákon“, ktorá je prílohou č.1 tejto zápisnice. Obsah tejto výzvy konfrontoval
so skutočnosťami – prečítal časť zápisnice z obecného zastupiteľstva č. 27 zo dňa 26.10.2021,
ktorá tvrdenia z predmetnej výzvy jednoznačne vyvracia, pričom táto zápisnica bola podpísaná
starostom obce, prednostom obecného úradu, zapisovateľkou a overovateľmi zápisnice.
Tvrdenia v predmetnej výzve takisto vyvracajú aj zverejnené uznesenia z obecného
zastupiteľstva č. 27 zo dňa 26.10.2021.
Následne sa k tejto výzve medzi poslancami rozprúdila diskusia, v ktorej zaujali jasné
stanovisko, že obsah tejto výzvy je klamlivý. Poslanci sa vyjadrili, že rokovanie ohľadom
uznesenia č. 250/2021 prebehlo tak, ako je to zaznamenané v zápisnici. Z tohto dôvodu
vyjadrili potrebu podať podnet na orgány činné v trestnom konaní na posúdenie zákonnosti
predmetnej výzvy.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie, ktorý vzišiel od
členov návrhovej komisie.
Návrh na uznesenie:
OZ ukladá obecnému úradu predložiť ,,výzvu k odstráneniu stavu nerešpektujúceho

zákon“ zo dňa 26.11.2021 na orgány činné v trestnom konaní na posúdenie zákonnosti
tejto výzvy.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 262/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

10. Uznesenie
Prednosta obecného úradu prečítal prítomným uznesenia č. 254 až 262 z 28. zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2021.

11. Záver
Starosta obce Ladislav Tóth v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva za spoluprácu a 28. zasadnutie OZ ukončil v čase 19:02.

Ladislav Tóth
starosta obce
Príloha č. 1 - ,,Výzvu k odstráneniu stavu nerešpektujúceho zákon“ zo dňa 26.11.2021.
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