Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 72-83/2019 zo dňa 02.10.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
5
neprítomní:
Juraj Tancoš, Roman Rezanka
hlasovanie:
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 72/2019
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Ján Čandik, Viliam Kalman
2. Overovateľov uznesenia – Zdenek Tancoš, Jozef Fako

UZNESENIE č. 73/2019
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení obecného zastupiteľstva č.68-71
zo dňa 19.08.2019.
2. Informatívnu správu o činnosti OcÚ.

UZNESENIE č. 74/2019
A. Ruší
- Uznesenie č.65/2019 zo dňa 26.07.2019

UZNESENIE č. 75/2019
A. Schvaľuje
- prevzatie novovytvoreného pozemku CKN parcelné číslo 1032/5, druh
pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 397 m2, ktorý vznikol odčlenením časti o
výmere 397 m2 z pôvodného pozemku CKN parcelné číslo 1032/3 zapísaného na liste
vlastníctva 1174, katastrálne územie Vechec geometrickým plánom č. 35344741- 29/2019 zo
dňa 21.06.2019 vyhotoveným Martinom Velčkom - ZEMWELL do nájmu od prenajímateľa:
Urbár Kamenná Vechec, pozemkové spoločenstvo, 094 12 Vechec č. 133 na dobu 20 rokov,
za nájomné vo výške 1 EUR/ročne
B. Poveruje
- starostu obce uzatvorením zmluvy o nájme pozemku

UZNESENIE č. 76/2019
A. Schvaľuje
- zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Povinného z
vecného bremena Lesná spoločnosť Frajkor a spol. Vechec, pozemkové spoločenstvo strpieť
vstup, prechod a prejazd (peši, vozidlami, mechanizmami) Oprávneného z vecného bremena,
Obce Vechec a ním poverených osôb cez celú nehnuteľnosť a to pozemok registra C KN
parcelné číslo 1032/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 524 m2,
zapísaný na LV č. 1216, katastrálne územie: Vechec na pozemok registra C KN parcelné
číslo 1032/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 397 m2 a na pozemok registra C KN
parcelné číslo 1032/6, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 2000 m2, katastrálne územie:
Vechec, ktorých Oprávnený z vecného bremena je nájomcom, za účelom zriaďovania,
rekonštrukcie, modernizácie a prevádzkovania zberného dvora alebo na účely jeho opráv,
údržby a kontroly, ako vecné právo zriadené na dobu neurčitú, bezodplatne.

UZNESENIE č. 77/2019
A. Schvaľuje
- všeobecné záväzné naradenie č.68 o cene jedla v školskej jedálni.

UZNESENIE č. 78/2019
A. Schvaľuje
- všeobecné záväzné naradenie č.69 o výške nákladov na nákup potravín.

UZNESENIE č. 79/2019
A. Schvaľuje
-presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 200 307,18 €
na bežný účet obce
-čerpanie týchto finančných prostriedkov na havarijnú a bežnú opravu
a údržbu budov a ich priestorov

UZNESENIE č. 80/2019
A. Poveruje
-starostu obce zostavením ponúk na zaobstaranie techniky na zimnú údržbu
chodníkov

UZNESENIE č. 81/2019
A. Schvaľuje
-realizáciu komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia, vrátane doplnenia
svietidiel a výmeny elektrických rozvodov
B. poveruje
- starostu obce začať proces verejného obstarávania

UZNESENIE č. 82/2019
A. berie na vedomie
-žiadosť Miriam Hričákovej o odpredaj časti parcely CKN 2480 susediacej
s parcelou CKN 668/3
-žiadosť Juraja Vrablíka o odpredaj časti parcely CKN 2480 susediacej
s parcelou CKN 668/1
-žiadosť Správy a údržby ciest PSK o majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov pod cestami II. a III. triedy v obci.
B. poveruje
- starostu obce začať konať vo veci predaja pozemkov o ktoré požiadali
Miriam Hričáková a Juraj Vráblik,
- starostu obce začať jednať s PSK o podmienkach zámeny pozemkov.

UZNESENIE č. 83/2019
A. berie na vedomie
- návrh na zavedenie príspevku na obedy pre dôchodcov
B. poveruje
- starostu obce vypracovaním VZN o podmienkach poskytovania príspevku
na stravovanie dôchodcov

Ladislav Tóth
starosta obce

Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina

