ZÁPISNICA
z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vechci
konaného dňa 30.06.2022

Bc. Peter Murín

Ladislav Tóth

Prednosta OcÚ

Starosta obce

Zapisovateľka: Mária Matisová

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

Overovatelia:
Koloman Pohlodko

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

Pavol Maľár

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny
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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 32. zasadnutia a dal hlasovať o jeho schválení.
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Vechec.
Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Vechec a Výročnej správy obce
Vechec za rok 2021.
Úprava obecného rozpočtu.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022.
Rôzne.
Uznesenie.
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. Následne starosta navrhol
doplnenie programu a to konkrétne o bod „Voľby do orgánov samosprávy obce Vechec 2022“.
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Vechec.
Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Vechec a Výročnej správy obce
Vechec za rok 2021.
5. Úprava obecného rozpočtu.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022.
7. Voľby do orgánov samosprávy obce Vechec 2022.
8. Rôzne.
9. Uznesenie.
10. Záver.
Starosta obce dal hlasovať za doplnenie programu rokovania o jeden bod.
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Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
0
0

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, Jozef Fako, Jaroslav Šimko, overovateľov zápisnice v zložení Koloman Pohlodko,
Pavol Maľár a zapisovateľku pani Máriu Matisovú.
Návrh na uznesenie:
OZ určuje:
1. Návrhovú komisiu - Zdenek Tancoš, Jozef Fako, Jaroslav Šimko;
2. Overovateľov zápisnice - Koloman Pohlodko, Pavol Maľár;
3. Zapisovateľka – Mária Matisová.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 294/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

3. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Vechec
Prednosta obecného úradu prítomných informoval o stanovisku Okresného úradu Prešov,
Odboru výstavby a bytovej politiky č. OÚ-PO-OVBP1-2022/033956/78658 zo dňa 22.06.2022
o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Vechec podľa §25. OU PO
v predmetnom stanovisku vyjadrilo súhlas s prejedávaným doplnkom č.1 UP obce Vechec.
Následne prednosta prečítal a odprezentoval na TV obrazovke Správu o prerokovaní návrhu
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vechec vypracovanú odborne spôsobilou osobou
na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP podľa § 2a zákona č. 50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou
(reg. č. 405).
Na záver odprezentoval Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania zmien a doplnkov č. 1
územného plánu obce Vechec spracovaných pani Ing. Ivetou Sabakovou.
Keďže nikto z poslancov nemal k prejednaným skutočnostiam žiadne otázky bol prečítaný
návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie:
OZ za:
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky
č. OÚ-PO-OVBP1-2022/033956/78658 zo dňa 22.06.2022 o preskúmaní návrhu
Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Vechec podľa §25 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon),
2. Správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vechec
vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP
podľa § 2a zákona č. 50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou (reg. č. 405).
B. Súhlasí
1. S vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Vechec.
C. Schvaľuje
1. Podľa §31 ods. (1) a podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11
ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Vechec.
D. Žiada
Starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej
pre obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Vechec :

osoby

1. V súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Vechec
č. 76/2022 , ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.1 Územného
plánu obce Vechec,
2. Označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Vechec schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1)
stavebného zákona,
3. Vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho
doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby SR spolu s kópiou uznesenia
o schválení Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Vechec,
4. Uloženie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Vechec v obci – na
obecnom úrade, stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby
a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej schválenia,
5. Zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť
Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Vechec na úradnej tabuli najmenej
na 30 dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.

4

Uznesenie č. 295/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Tento bod programu pokračoval prerokovaním návrhu VZN č.76/2022 o vyhlásení
záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vechec. Návrh VZN bol
zverejnený v zákonnej lehote pred konaním OZ na úradnej tabuli obce, na webovom sídle a na
CUET na portáli www.slovensko.sk . V zákonnej lehote na pripomienkovanie návrh VZN
neboli obci doručené žiadne pripomienky. Návrh VZN bol prečítaný a odprezentovaný na TV
obrazovke.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ uznáša sa podľa §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na VZN č. 76/2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Vechec, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Vechec
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie
Uznesenie č. 296/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

4. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Vechec a Výročnej
správy obce Vechec za rok 2021
V tomto bode bolo udelené slovo zamestnankyni obecného úradu Vechec p. Márií
Matisovej, ktorá prítomným odprezentovala návrh záverečného účtu obce Vechec a následne
aj správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce za rok 2021.
Nato odprezentoval hlavný kontrolór obce Mgr. Vladimír Jenčko stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ktoré boli
odprezentované v stanovisku, hlavný kontrolór obce odporučil poslancom OZ schváliť
záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Vechec bez výhrad.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie:
1.
2.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021.
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce za rok 2021.
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OZ schvaľuje:
1. Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo výške 204 658,90
Eur do rezervného fondu obce.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 297/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

5. Úprava obecného rozpočtu
Slovo bolo udelené zamestnankyni OcÚ p. Márii Matisovej, ktorá informovala o úpravách
obecného rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti z dôvodu kúpnej zmluvy na pozemok,
schválenej uznesením číslo 290/2022 z OZ konaného dňa 13.06.2022, na základe prílohy
,,Úprava rozpočtu č. 1/2022“. Následne odporučila na nákup predmetného pozemku využiť
finančné prostriedky z rezervného fondu obce – fond rozvoja bývania.
Poslancom obecného zastupiteľstva bol prečítaný návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje
1. Úpravu obecného rozpočtu podľa prílohy ,,Úpravu obecného rozpočtu č. 1/2022“.
2. Použitie prostriedkov z rezervného fondu obce – fond rozvoja bývania vo výške – 64
200 € na kapitálový výdavok - nákup pozemku.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 298/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022
Hlavný kontrolór obce Vechec informoval o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 2. polrok 2022, ktorý bol zverejnený v zákonnej lehote pred konaním OZ.
Následne sa opýtal poslancov, či majú záujem o doplnenie odprezentovaného návrhu. Keďže
nikto z radov poslancov nenavrhol žiadne doplnenie, bol prečítaný nasledujúci návrh na
uznesenie:
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OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 299/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0

7. Voľby do orgánov samosprávy obce Vechec 2022
Prednosta obecného úradu prítomných informoval o rozhodnutí predsedu NR SR z 8.6.2022
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávnych krajov. Dátum volieb bol stanovený na 29. októbra 2022. Z predmetného
dokumentu obcí vyplýva viacero povinnosti, ktoré je potrebné prerokovať na OZ do 20.7.2022.
K predmetnému bodu prebehla diskusia medzi poslancami, z ktorej vzišiel návrh na uznesenie
a následne bol prečítaný.
Návrh na uznesenie:
OZ určuje:
1. Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 3
písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov pre volebné obdobie 2022-2026 poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Vechec v počte 7, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom
obvode utvorenom pre celú obec.
2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie
2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Vechec na plný úväzok.

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 300/2022
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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8. Rôzne.
V bode rôzne vyzval starosta poslancov k predloženiu svojich otázok a návrhov, ktoré
neboli zahrnuté v dnešnom programe OZ. Keďže žiaden z poslancom nemal nič na doplnenie,
starosta následne vyzval všetkých ostatných prítomných. O slovo požiadali viacerí občania.
Hlasovanie poslancov o pridelenie slova prebehlo v poradí akom sa občania prihlásili, a to:
1) Pán Ondrej L.
Hlasovanie poslancov o udelení slova
Za:
1
- Jozef Fako
Proti:
6
Zdržal sa: 0
Slovo p. Ondrejovi L. na základe hlasovania poslancov OZ nebolo udelené.
2) Pán Michal K.
Hlasovanie poslancov o udelení slova
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Pán Michal K. sa informoval o stave jeho žiadosti o odkúpenie pozemku č. C-KN
583/2. V diskusii sa dohodol ďalší postup pri riešení predmetnej žiadosti, ktorým je
stretnutie na tvári miesta s geodetom v najbližšom možnom termíne.
3) Pani Mária Š.
Hlasovanie poslancov o udelení slova
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Pani Mária Š. sa informovala o stave jej žiadosti o odkúpenie pozemku č. E-KN
2487/3. V diskusii sa dohodol ďalší postup pri riešení predmetnej žiadosti, ktorým
je stretnutie na tvári miesta s geodetom v najbližšom možnom termíne.

9. Uznesenia.
Prednosta obecného úradu prečítal prítomným uznesenia č. 294 až 300 z 32. zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.06.2022.
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10. Záver.
Starosta obce Ladislav Tóth v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva za spoluprácu a 32. zasadnutie OZ ukončil v čase 19:35.

Ladislav Tóth
starosta obce
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