Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 210-216/2021 zo dňa 23.04.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
7
neprítomní:
0
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 210/2021
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Ján Čandik, Ing. Daniel Jacko, Jozef Fako
2. Overovateľov zápisnice – Zdenek Tancoš, Juraj Tancoš
3. Zapisovateľku – Mária Matisová

UZNESENIE č. 211/2021
A. Berie na vedomie
Kontrolu plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2021.

UZNESENIE č. 212/2021
A. Schvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - kúpnu zmluvu na prevod majetku a to majetku v katastrálnom území Vechec,
zapísaného na LV č. 370:
pozemkov:
-pozemku registra C KN parcelné číslo 345, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 1113 m2,
-pozemku registra C KN parcelné číslo 346/1, druh pozemku: záhrada o výmere 240 m2,
stavby:
-rodinný dom súpisné číslo 103 na pozemku registra C KN parcelné číslo 345
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: kupujúci na pozemkoch vybuduje bytový dom
s 9 bytmi a príslušnou technickou infraštruktúrou, čím dôjde k skvalitneniu života obyvateľov
obce, najmä mladých rodín
na kupujúceho: FREEBEX s.r.o., Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 44
617 666
za kúpnu cenu: 31 700,00 EUR
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UZNESENIE č. 213/2021
A. Schvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - kúpnu zmluvu na prevod majetku:
-pozemku registra C KN parcelné číslo 771, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 119 m2, kat. územie Vechec, zapísaného na LV č. 666,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parcela je nízkej výmery a tvorí nádvorie
rodinného domu súpisné číslo 190, kat. územie Vechec, zapísaného na LV č. 172, ktorý je vo
vlastníctve kupujúceho a ktorý kupujúci využíva ako nádvorie rodinného domu cca 25 rokov, z
uvedených dôvodov obec pozemok dlhodobo neužíva,
na kupujúceho: Mária Bohaničová, rod. Petriľáková, trvale bytom Školská 190/38, 094 12
Vechec,
za kúpnu cenu: podľa znaleckého posudku Ing. Jána Fučilu, Sídl. II č. 1213/30, Vranov nad
Topľou č. 1/2021 zo dňa 08.02.2021 vo výške 940,00 EUR

UZNESENIE č. 214/2021
A. Schvaľuje
Realizáciu rozšírenia distribučnej nízko napäťovej siete na ulici Školskej.
Realizáciu rozšírenia verejného osvetlenia na ulici Školskej.
Realizáciu rozšírenia obecného rozhlasu na ulici Školskej.

UZNESENIE č. 215/2021
A. Volí
1. Členov kontrolnej skupiny v zložení
Meno a priezvisko

funkcia

Agnesa Kalmanová

vedúci

Peter Murin

člen

Ing. Mária Gajdošová

člen

2. preventivára obce Ing. Mária Gajdošová,
B. Schvaľuje
POŽIARNY PORIADOK OBCE
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UZNESENIE č. 216/2021
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti obce

Ladislav Tóth
starosta obce

Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
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