Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 154-158/2020 zo dňa 06.08.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
6
neprítomní:
1
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 154/2020
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Roman Rezanka, Juraj Tancoš, Jozef Fako
2. Overovateľov zápisnice – Zdenek Tancoš, Viliam Kalman

UZNESENIE č. 155/2020
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení obecného zastupiteľstva č.144-153
zo dňa 30.06.2020.

UZNESENIE č. 156/2020
A. Schvaľuje
kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Vechec a to kúpu dvoch
spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 370, kat. územie: Vechec:
k pozemkom:
-pozemok registra C KN parcelné číslo 345, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 1113 m2
-pozemok registra C KN parcelné číslo 346/1, záhrada o výmere 240 m2
ku stavbe: rodinný dom súpisné číslo 103 na pozemku registra C KN parcelné číslo 345
od podielových spoluvlastníkov:
Uchaľová Marta, r. Pinkošová, Lomnická 637/16, Vranov nad Topľou - v podiele 1/2
Durilová Helena, r. Pinkošová, 094 15, Zámutov č. 99 - v podiele 1/2
za kúpnu cenu 30 000,00 EUR
B. Poveruje
-starostu obce uzatvoriť kúpnu zmluvu
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UZNESENIE č. 157/2020
A. Schvaľuje
- predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) na
realizáciu projektu „Zmena zdroja vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci
Vechec s využitím OZE“, v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom: OPKZP-PO4SC411-2019-61, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
v predpokladanej maximálnej výške 27 000,- EUR, čo predstavuje 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu;
- zabezpečenie realizácie projektovej dokumentácie a energetického auditu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

UZNESENIE č. 158/2020
A. Poveruje
starostu obce zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na vozidlo Renault
Master ečv.: VT 362 CO a zistiť možnosti jeho odpredaja.

Ladislav Tóth
starosta obce

Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
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