Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 06-15/2019 zo dňa 12.01.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí s počtom prítomných poslancov – 6,
neprítomní Viliam Kalman, prijalo nasledovné uznesenie :
UZNESENIE č. 06/2019
A. Volí
zástupcu starostu obce – Zdenek Tancoš.
UZNESENIE č. 07/2019
A. Zriaďuje
1. komisiu výstavby, životného prostredia, verejného poriadku, pôdohospodárstva,
vodného hospodárstva a sociálnych vecí,
2. komisiu kultúry, školstva, mládeže a športu.

B. Berie na vedomie
výzvu na predkladanie návrhov členov komisií na najbližšie zasadnutiu OZ.
UZNESENIE č. 08/2019
A. Poveruje
poslanca Zdenka Tancoša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
UZNESENIE č. 09/2019
A. Určuje
a/ odmeňovanie zástupcu starostu obce – 150 Eur /mesiac/,
b/ odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva - 120 Eur /mesiac/,
c/ odmeňovanie členov komisií - 15 Eur /mesiac/,
d/ s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu verejnej funkcie možno zástupcovi
starostu a poslancom priznať mimoriadnu odmenu, ktorú schváli OZ.
UZNESENIE č. 10/2019
A. Určuje
overovateľov uznesenia – Roman Rezanka a Ing. Daniel Jacko.
UZNESENIE č. 11/2019

A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia predchádzajúcich uznesení obecného zastupiteľstva č.1-5/2018.
2. Informatívnu správu o činnosti OcÚ.

UZNESENIE č. 12/2019
A. Ukladá
obecnej rade spolu so starostom obce pripraviť výberové konanie na funkciu
obecného kontrolóra.

UZNESENIE č. 13/2019

A. Schvaľuje
zapojenie sa obce do projektu na základe výzvy vyhlásenej MV SR, ÚSVRK zameranej na
výstavbu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2018-1.
UZNESENIE č. 14/2019

A. Berie na vedomie
1. Žiadosť Michala Joneka a Márie Jonekovej, bytom Vechec Mlynská 238/1
o odkúpenie pozemku,
2. Žiadosť Jozefa Faka, bytom Vechec, Poľná 468/2 o odkúpenie pozemku,
3. Informatívnu správu o činnosti OcÚ.
B. Ukladá
OcÚ zistiť možnosti odpredaja obecných pozemkov.

UZNESENIE č. 15/2019
A. Schvaľuje
v súlade so zákonom č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov navýšenie
k základnému platu starostovi obce Ladislavovi Tóthovi vo výške 50% s účinnosťou
od 01.01.2019.

Ladislav Tóth
starosta obce
Prílohy
1. Pozvánka s programom
2. Prezenčná listina
3. Žiadosti

