ZÁPISNICA
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vechci
konaného dňa 30.12.2021

Bc. Peter Murín

Ladislav Tóth

Prednosta OcÚ

Starosta obce

Zapisovateľka: Mária Matisová

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

Overovatelia:
Koloman Pohlodko

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

Pavol Maľar

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny

1

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 29. zasadnutia a dal hlasovať o jeho schválení.
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Úprava obecného rozpočtu.
Odmeny voleným zástupcom Obce Vechec za rok 2021.
Refundácia nevyčerpanej dovolenky starostu, na základe zák. č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
6. Žiadosti.
7. Uznesenie.
8. 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 - Zdenek
Tancoš, Juraj Tancoš a Roman Rezanka overovateľov zápisnice v zložení Koloman Pohlodko,
Pavol Maľar a zapisovateľku pani Máriu Matisovú.
Návrh na uznesenie:
OZ určuje:
1. Návrhovú komisiu - Zdenek Tancoš, Juraj Tancoš, Roman Rezanka;
2. Overovateľov zápisnice - Koloman Pohlodko, Pavol Maľar;
3. Zapisovateľka – Mária Matisová
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
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Uznesenie č. 263/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

3. Úprava obecného rozpočtu
Slovo bolo udelené zamestnankyni OcÚ p. Márii Matisovej, ktorá informovala o úpravách
obecného rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2021, na základe prílohy ,,Úprava
rozpočtu obce Vechec k 30.12.2021“.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje úpravu obecného rozpočtu podľa priloženej prílohy.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 264/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Ďalej v tomto bode pokračoval prednosta, ktorý prítomných informoval o možnosti
využitia prostriedkov z rezervného fondu obce – cestný fond, na účely financovania
rekonštrukcie miestnych komunikácií. Celkovo sa jedná o sumu 206 931,08 €, ktorá vzišla
z verejného obstarávania.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu obce – cestný fond vo výške –
206 931,08 € pre zákazku ,,Rekonštrukcia Miestnych komunikácii 2021“.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 265/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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4. Odmeny voleným zástupcom Obce Vechec za rok 2021
Na základe diskusie v tomto bode poslanec Zdenek Tancoš, ako člen návrhovej komisie,
navrhol odmenu pre poslancov OZ Vechec vo výške 10% mesačného platu starostu obce bez
navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Hlavný kontrolór obce pripomenul poslancom § 25 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, ktorý hovorí o maximálnej možnej výške odmeny pre poslanca obecného
zastupiteľstva. Následne potvrdil, že navrhovaných 10% je stále v zákonom stanovenom limite.
Následne prebehla diskusia ohľadom činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021, na
základe ktorej hlavný kontrolór informoval poslancov, že podľa ustanovenia § 18c ods. 5 zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi
schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa
odseku 1. Poslanci vyjadrili spokojnosť s činnosťou hlavného kontrolóra a preto navrhli
rovnakú odmenu ako v roku 2020 - 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od
01.01.2021 do 31.12.2021 s prihliadnutím na 15% úväzok hlavného kontrolóra obce Vechec.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje
1. Odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva Vechec za rok 2021 vo výške
10% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny
podľa ust. § 25 ods. 8 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
2. Odmenu v zmysle ust. § 18c ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. pre kontrolóra obce Vechec vo výške 30% z mesačného platu hlavného
kontrolóra Vladimíra Jenčka za rok 2021
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 266/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Na záver tohto bodu poslanci OZ Vechec vyjadrili spokojnosť s odvedenou prácou
starostu obce za prvé tri roky volebného obdobie. Z tohto dôvodu prejednali návrh na navýšenie
základného platu starostu obce Vechec o ďalších 10% s účinnosťou od 01.01.2022.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva Vechec č. 15/2019 zo dňa
12.01.2019 z dôvodu mimoriadnej náročnosti úloh obce, zvýšenie základného platu starostu
obce Vechec z 50% na 60% s účinnosťou od 01.01.2022.
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Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 267/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

5. Refundácia nevyčerpanej dovolenky starostu, na základe zák. č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
Prednosta obecného úradu prítomných poslancov informoval o znení zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, konkrétne § 2 ods. 2. Následne ich informoval o reálnom počte
nevyčerpanej dovolenky za rok 2020. Keďže poslanci OZ Vechec znovu vyjadrili spokojnosť
s prácou starostu obce, tak sa stotožnili s myšlienkou vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú
dovolenku starostovi obce za rok 2020.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce,
Ladislava Tótha za 26 dní roku 2020, ktorú si starosta obce nemohol vyčerpať ani do konca
roka 2021, v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 268/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

6. Žiadosti
Prednosta obecného úradu prečítal žiadosť od Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána
Nepomuckého vo Vechci, ktorá rieši požiadavku o financovanie časti nákladov vynaložených
na vybudovanie parkovacích miest medzi farským úradom a kostolom.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje nenávratnú dotáciu z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 51/2011
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, pre Rímskokatolícku farnosť sv.
Jána Nepomuckého, Vechec, Hlavná 141 vo výške 9 000 € pre verejné parkovisko pri
miestom kostole

5

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 269/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prednosta obecného úradu prečítal žiadosť od Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána
Nepomuckého vo Vechci, na poskytnutie dotácie na zateplenie farskej budovy a prekrytie
schodov. Keďže táto žiadosť rieši projekt v prípravnej fáze, obecného zastupiteľstvo túto
žiadosť zatiaľ zoberie na vedomie, pričom ju prerokuje pri tvorbe rozpočtu na rok 2022.
Zároveň bude vznesená požiadavka na špecifikovanie projektového zámeru.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od Rímskokatolíckej farnosti
sv. Jána Nepomuckého, Vechec, Hlavná 141 na účel zateplenie farskej budovy
a prekrytie schodov.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 270/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

7. Uznesenie
Prednosta obecného úradu prečítal prítomným uznesenia č. 263 až 270 z 29. zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.12.2021.

8. Záver
Starosta obce Ladislav Tóth v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva za spoluprácu a 29. zasadnutie OZ ukončil v čase 18:46.

Ladislav Tóth
starosta obce
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