Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 307-316/2022 zo dňa 03.10.2022
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
7
neprítomní:
0
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 307/2022
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Zdenek Tancoš, Roman Rezanka, Koloman Pohlodko
2. Overovateľov zápisnice – Jozef Fako, Jaroslav Šimko
3. Zapisovateľ – Ing. Miroslav Bača

UZNESENIE č. 308/2022
A. Berie na vedomie
Kontrolu plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva č. 33 zo dňa 20.07.2022
a č. 34 zo dňa 15.08.2022.
UZNESENIE č. 309/2022
A. Berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce.

UZNESENIE č. 310/2022
A. Uznáša sa
Na všeobecne záväznom nariadení č.77/2022 o cene jedla pre zamestnancov základnej
a materskej školy a pre cudzích stravníkov v školskej jedálni pri MŠ vo Vechci.

UZNESENIE č. 311/2022
A. Uznáša sa
Na všeobecne záväznom nariadení č.78/2022 o výške nákladov na nákup potravín.
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UZNESENIE č. 312/2022
A. Schvaľuje
kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Vechec a to kúpu spoluvlastníckeho
podielu vo výške ¼ z nehnuteľností zapísaných na LV č. 1652, kat. územie: Vechec a to
z pozemkov:
-pozemok registra E KN parcelné číslo 546/1, orná pôda o výmere 121 m2
-pozemok registra E KN parcelné číslo 546/3, orná pôda o výmere 137 m2
od podielového spoluvlastníka: Mária Katriňáková, Slánska 192/42, 094 12 Vechec
za kúpnu cenu 6,04 EUR/m2
za účelom vysporiadania pozemkov pod existujúcimi miestnymi komunikáciami.

UZNESENIE č. 313/2022
A. Schvaľuje
v zmysle ust. 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodného
osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a to predaj pozemku:
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 1120/8, druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, ktorý vznikol odčlenením časti o výmere
102 m2 od pôvodného pozemku registra E KN parcelné číslo 317, zapísaného na LV č. 666,
kat. územie: Vechec geometrickým plánom vyhotoveným dňa 10.06.2022 Petrom Petríkom
GEODETICKÉ PRÁCE, 093 03 Davidov 252, IČO: 44 199 236 pod č. 108/2022, autorizačne
overeným Ing. Milanom Horňákom autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.06.2022
a úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom
pod č. G1 – 441/2022 dňa 20.06.2022.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemok je nízkej výmery, je dlhodobo užívaný
a obhospodarovaný kupujúcim, z uvedených dôvodov obec pozemok dlhodobo neužíva a
je pre obec nepotrebný.
na kupujúceho: Juraj Bindas, Hlavná 74/113, 094 12 Vechec
za kúpnu cenu: vo výške 8 €/m2

UZNESENIE č. 314/2022
A. Schvaľuje
1. Realizáciu zákazky ,,Oprava miestnych komunikácií v RO v obci Vechec II.etapa“ formou
zadania zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa rozpočtu
vypracovaného stavebným cenárom Ing. Jánom Rovňákom, zo dňa 30.09.2022
v celkovej predpokladanej hodnote zákazky 130 333,51 € s DPH.
2. Použitie prostriedkov z rezervného fondu obce – cestný fond vo výške 130 333, 51 € pre
zákazku ,,Oprava miestnych komunikácií v RO v obci Vechec II.etapa“ a následnú
úpravu rozpočtu obce.
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UZNESENIE č. 315/2022
A. Schvaľuje
1. Realizáciu zákazky ,,Rozšírenie verejného osvetlenia“ formou zadania zákazky v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa rozpočtu a popisu prac vypracovaných
firmou EL PRO KAN s r. o. zo dňa 20.09.2022 v celkovej predpokladanej hodnote
zákazky 12 677,47 € s DPH.
2. Použitie prostriedkov z rezervného fondu obce – fond rozvoja bývania vo výške
12 677,47 € pre zákazku ,,Rozšírenie verejného osvetlenia“ a následnú úpravu rozpočtu
obce.

UZNESENIE č. 316/2022
A. Schvaľuje
Zmluvu o spolupráci s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov za účelom definovať
podmienky vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii svojpomocnej výstavby rodinných
domov na území obce Vechec v rámci predmetného projektu.

Ladislav Tóth
starosta obce

Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
• Návrh VZN č.77/2022 o cene jedla pre zamestnancov základnej a materskej školy a
pre cudzích stravníkov v školskej jedálni pri MŠ vo Vechci.
• Návrh VZN č. 78/2022 o výške nákladov na nákup potravín.
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