ZÁPISNICA
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vechci
konaného dňa 15.08.2022

Bc. Peter Murín

Ladislav Tóth

Prednosta OcÚ

Starosta obce

Zapisovateľ: Ing. Miroslav Bača

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

Overovatelia:
Roman Rezanka

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

Pavol Maľar

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

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 34. zasadnutia a dal hlasovať o jeho schválení.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Rekonštrukcia Materskej školy Vechec z dôvodu nutnosti dvojsmennej prevádzky
– časť vykurovanie.
4. Rôzne.
5. Uznesenie.
6. 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 – Juraj Tancoš, Jaroslav Šimko, Jozef Fako, overovateľov zápisnice v zložení Roman
Rezanka, Pavol Maľar a zapisovateľa Ing. Miroslava Bača.
Návrh na uznesenie:
OZ určuje:
1. Návrhovú komisiu – Juraj Tancoš, Jaroslav Šimko, Jozef Fako;
2. Overovateľov zápisnice – Roman Rezanka, Pavol Maľar;
3. Zapisovateľa – Ing. Miroslav Bača.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
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Uznesenie č. 305/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

3. Rekonštrukcia Materskej školy Vechec
dvojsmennej prevádzky – časť vykurovanie

z dôvodu

nutnosti

V tomto bode udelil starosta slovo prednostovi obecného úradu. Ten prítomným
odprezentoval cenovú ponuku na výmenu 41 radiátorov v celkovej hodnote zákazky 12 315 €.
Táto výmena sa vyžaduje z dôvodu kritického technického stavu pôvodných radiátorov, ktorý
bol zistený pri ich demontáži. Zároveň vzniká riziko poškodenia nového tepelného zdroja
vykurovania, ak by sa ponechali staré, zhrdzavené a zanesené radiátory. Toto navýšenie je
v súlade s §18 zákona o VO.
Následne starosta obce oznámil, že 6 poslanci boli obzrieť technický stav aktuálnych
radiátorov v budove MŠ. 7. poslanec sa vyjadril, že si u zvyšných poslancov zistil ich poznatky
zo spomínanej prehliadky.
Keďže všetci poslanci boli oboznámení s danou problematikou a nemali žiadne výhrady
a otázky, vyzval starosta obce na prečítanie návrhu na uznesenie.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje
1. Navýšenie ceny diela v ,, Zmluve o dielo č. 5-2022 - Rekonštrukcia MŠ Vechec “, zo dňa
15.07.2022 o sumu 12 315 € s DPH, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa z dôvodu, že počas
zhotovovania diela pri demontáži pôvodných radiátorov sa zistil ich havarijný stav, čo
znemožňuje ich opätovné použitie.
2. Použitie prostriedkov z fondu obce – fond rozvoja bývania vo výške 210 305,47 € na
kapitálový výdavok - ,,Rekonštrukcia MŠ Vechec“.
3. Úpravu rozpočtu pre zákazku ,,Rekonštrukcia MŠ Vechec“. vo výške 210 305,47 €.

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 306/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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4. Rôzne
V bode rôzne sa poslanec Z. Tancoš informoval o stave inštalácie spomaľovača na bočnej
ulici dolnej RO pri bytovke. Starosta obce mu oznámil stav prebiehajúceho jednania
s dodávateľom prác. Zároveň načrtol technické riešenie danej problematiky.
Poslanec J. Tancoš riešil problematiku prepadnutej krajnice štátnej cesty II. triedy pri vstupe
do hornej RO v časti nájomných bytov. Bolo mu oznámené, že obec nemá tento úsek vo svojej
kompetencii. Danou problematikou sa už zaoberá správca úseku, ktorý bol o danom stave
informovaný starostom.

5. Uznesenia
Prednosta obecného úradu prečítal prítomným uznesenia č. 305 až 306 z 34. zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.08.2022.

6. Záver
Starosta obce Ladislav Tóth v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva za spoluprácu a 34. zasadnutie OZ ukončil v čase 18:21.

Ladislav Tóth
starosta obce
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