ZÁPISNICA
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vechci
konaného dňa 08.06.2021

Bc. Peter Murín

Ladislav Tóth

Prednosta OcÚ

Starosta obce

Zapisovateľka: Mária Matisová

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

Overovatelia:
Ing. Daniel Jacko

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

Jozef Fako

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

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 6, 1 poslanec ospravedlnil svoju neúčasť.
Následne privítal poslancov, ostatných prítomných na zasadnutí, prečítal program
24. zasadnutia a dal hlasovať o jeho schválení.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola
plnenia
prijatých
uznesení
z
obecného
zastupiteľstva
č. 23 zo dňa 23.04.2021.
4. Prerokovanie Dodatku č. 1/2021 a č. 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v
oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere uzavretej dňa 09.11.2009.
5. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v obci.
6. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Vechec.
7. Prerokovanie postupu obce vo veci uznesenia KS PO zo dňa 04.02.2021.
8. Informatívna správa o činnosti obce.
9. Rôzne.
10. Uznesenie.
11. Záver.
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
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 Viliam
Kalman, Zdenek Tancoš, Roman Rezanka, overovateľov zápisnice v zložení Ing. Daniel Jacko,
Jozef Fako a zapisovateľku Máriu Matisovú. Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ určuje:
1. Návrhovú komisiu - Viliam Kalman, Zdenek Tancoš, Roman Rezanka;
2. Overovateľov zápisnice - Ing. Daniel Jacko, Jozef Fako;
3. Zapisovateľku – Mária Matisová.
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Uznesenie č. 217/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva
č. 23 zo dňa 23.04.2021.
Hlavný kontrolór obce Mgr. Vladimír Jenčko prítomným oznámil nasledujúce plnenie
prijatých uznesení zo dňa 23.04.2021:
-

uznesenie č. 212/2021 – vklad na kataster bol zapísaný dňa 25.05.2021;
uznesenie č. 213/2021 – zmluva pripravená na podpis;
uznesenie č. 214/2021 – v štádiu schvaľovania stavebného povolenia.

Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva zo dňa
23.04.2021.
Uznesenie č. 218/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0

4. Prerokovanie Dodatku č. 1/2021 a č. 2/2021 k zmluve o poskytovaní
služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere
uzavretej dňa 09.11.2009.
Peter Murín podrobne oboznámil prítomných poslancov s dodatkom č.1/2021, ktorý rieši
zber nebezpečného odpadu. Ide o zber batérií a akumulátorov, obalov obsahujúcich zvyšky
nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových
nádob, farieb, tlačiarenských farieb, lepidiel a živice, žiariviek a iného odpadu obsahujúceho
ortuť a oleje a tuky mimo kat. č. 20 01 25 (jedlé oleje a tuky) len od fyzických osôb na náklady
obce pričom podľa návrhu dodatku vývoz sa uskutoční dvakrát ročne. Preprava predstavuje 70
€ bez DPH za jeden vývoz a cena likvidácie odpadu je 400 €/t bez DPH. Túto povinnosť obci
ukladá zákon.
Dodatok č.2/2021 rieši zber jedlých olejov od občanov obce, pričom vývoz je plánovaný 1x
za dva mesiace. Cena likvidácie odpadu je 10 €/ 1 vývoz bez DPH. Zo strany dodávateľa zberu
prebehne informačná kampaň. V rámci diskusie k danému bodu vzišiel návrh na sústredenie
vyzbieraného oleja v priestoroch obecného úradu. K tomuto bodu sa prihlásil o slovo
Ing. M. Ivanič. OZ mu hlasovaním v zmysle rokovacieho poriadku udelilo slovo. Menovaný
sa spýtal, prečo bola oslovená len jedna firma. Ďalej pripomienkoval, prečo sa má platiť za tieto
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služby, keď zber pre firmu je výhodný. Podľa jeho skúseností niektoré firmy ponúkajú za zber
oleja protihodnoty - hygienické pomôcky.
Bolo mu odpovedané, že sa jedná o dodatok k existujúcej zmluve a preto sa neoslovili iné
firmy. Obec nepredpokladá veľký počiatočný záujem zo strany občanov. Z tohto dôvodu sa
navrhuje dodatok na dobu určitú – 12 mesiacov. Následne bude možnosť vyhodnotiť získané
údaje, ktoré môžu obec presvedčiť o inom spôsobe zberu a likvidácie kuchynských olejov.
Po oboznámení poslancov s celým znením návrhu dodatkov a následnej výzve starostu obce
na prípadné doplnenie dodatkov k zmluve nemali poslanci žiadne pripomienky k tomuto
návrhu. Nato dal starosta hlasovať o návrhu uznesenia.
Návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje:
1. Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a
separovanom zbere uzavretej dňa 09.11.2009.
2. Dodatok č. 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a
separovanom zbere uzavretej dňa 09.11.2009.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 219/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0

5. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v obci.
V tomto bode bolo udelené slovo pracovníčke OcÚ Vechec p. Agnese Kalmanovej, ktorá
prítomným poslancom predniesla návrh k nakladaniu s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom v našej obci.
Znenie §81, ods. 21 zákona č. 79/2015 Z. z. je nasledovné:
„Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá
a) má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie
odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
b) preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických
centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.“
Na základe diskusie medzi poslancami a prítomnými občanmi obce vzišiel návrh na
vypracovanie kalkulácie nákladov na zabezpečenie komposterov pre obyvateľov obce. Z tohto
dôvodu je znenie návrhu na uznesenie nasledovné:
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Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie možnosti nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom v obci. Na najbližšom zastupiteľstve sa bude riešiť ďalší postup.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 220/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0

6. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Vechec.
Prednosta úradu Bc. Peter Murín predniesol zámer obce obstarať zmenu územného plánu
schválením dodatku č.1 k Územnému plánu obce Vechec zo dňa 27.08.2010 v lokalitách:
1. Pri autobusovej zastávke č.d.118 na parcelách C-KN 345 a 346/1 na funkciu bývania v
bytovom dome.
2. Lokalita pri Komunitnom Centre na funkciu verejná občianska vybavenosť a šport na
parcelách C-KN 905, 906/2, 907, 908, 1137, E-KN 648/1, 653, 650/2, 651/3, 652/2.
Cieľom tohto návrhu je zosúladiť už schválené zámery obce, ktoré boli prijaté na
predchádzajúcich obecných zastupiteľstvách s platným územným plánom obce, ktorý je
záväzným dokumentom obce.
K tomuto bodu sa prihlásil o slovo Ing. M. Ivanič. OZ mu hlasovaním v zmysle
rokovacieho poriadku udelilo slovo. Menovaného zaujímalo kto je navrhovateľom zámeru a kto
bude financovať prípadnú zmenu územného plánu. Bolo mu odpovedané, že z dôvodu
zosúladenia územného plánu obce s už schválenými zámermi obce, ktoré boli prijaté na
predchádzajúcich obecných zastupiteľstvách je navrhovateľom obec. Keďže predmetný zámer
je vo všeobecnom verejnom záujme obce, financovanie by znášala obec. Následne na základe
búrlivej a rozsiahlej debaty medzi občanom obce, prednostom obecného úradu a poslancami
obce vzišiel návrh aby sa preverili potrebné zákonne možnosti a postupy pri zmenách
a doplnkoch územného plánu, ktoré budú na najbližšom zastupiteľstve prezentované.
Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie
Zámer obce obstarať zmenu územného plánu schválením dodatku č.1 k Územnému
plánu obce Vechec zo dňa 27.08.2010.
V prerokovaní tohto bodu sa bude pokračovať na najbližšom zastupiteľstve.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 221/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
5

7. Prerokovanie postupu obce vo veci uznesenia KS PO zo dňa
04.02.2021.
Prednosta obecného úradu Bc. Peter Murín pripomenul celý proces, ktorý predchádzal
uzneseniu Krajského súdu v Prešove sp. zn. 1S/72/2020-30 zo dňa 04.02.2021, ktorým správny
súd vydal súhlas s uspokojením žalobcu a to zrušením prijatého uznesenia žalovaného zo dňa
30.12.2019 č. 108/2019 v lehote 90 dní od doručenia tohto uznesenia žalovanému a zároveň
uložil žalovanému povinnosť v tejto lehote zaslať zrušujúce uznesenie obecného zastupiteľstva
správnemu súdu.
Návrh na uznesenie:
OZ ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Vechec č. 108/2019 zo dňa
30.12.2019, ktorým bola schválená zmena uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce
Vechec č. 15/2019 zo dňa 12.01.2019 a to zvýšenie základného platu starostu Obce
Vechec z 50% na 60% s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019 pre rok 2019 z dôvodu
mimoriadnej náročnosti úloh obce.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 222/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0

8. Informatívna správa o činnosti obce.
Bc. Peter Murín detailne prítomných informoval o činnostiach OcÚ za obdobie 04-05/2021:
-

o ukončení testovania na COVID-19 v našej obci, pričom posledné testovanie sa
uskutočnilo dňa 02.05.2021;

-

kosení a čistení verejných priestranstiev v celej obci;

-

stavaní mája pred budovou OcÚ Vechec, za prítomností speváckej skupiny
„Vechcovčania“, ktoré bohužiaľ na základe covid opatrení prebehlo v obmedzenom
režime;

-

začatí stavebných prác na projekte „Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK v obci
Vechec“;

-

likvidácií čiernej skládky v lokalite odpočívadla pri kameňolome Vechec;

-

vypratávaní viacerých menších skládok v katastrálnom území obce Vechec;

-

položení novej betónovej podlahy v garáži budovy OcÚ;

-

o stave projektu rozšírenie NN siete na ulici Školská;

-

o čistení plochy zarastenej náletovými drevinami pri KC Vechec;
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-

o uskutočnenom stretnutí našich občanov s predstaviteľmi projektu DOM.ov, ktoré sa
uskutočnilo v KC Vechec. Daný projekt rieši svojpomocnú výstavbu rodinných domov;

-

o rekonštrukčných prácach v areály futbalového ihriska

Návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie informatívnu správu o činnosti obce.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 223/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0

9. Rôzne.
V tomto bode prebehla diskusia ohľadom využívania komunitného centra Gréckokatolíckymi veriacimi v obci Vechec.
Poslanec Ing. Daniel Jacko sa informoval o stave osadenia dopravných značiek v obci.
Poslanec Zdenek Tancoš vyzval na doriešenie problému so spomaľovačmi na ul. Poľná.
Následne sa diskutovalo o stave opráv obecného rozhlasu v obci. Zároveň bolo spomenuté
schválenie projektu – „Výstavba zberného dvora v obci Vechec“, ktorý sa rieši už od roku 2019.
Na konci bodu rôzne odporučil hlavný kontrolór obce starostovi aby znovu otvoril body 4,
5 a 8 z dôvodu, že pred hlasovaním o týchto bodoch neboli prečítané návrhy na uznesenie, ktoré
boli v čase hlasovania zobrazené len na televíznej obrazovke. Starosta obce tomuto
odporúčaniu vyhovel a následne pred opätovným hlasovaním o týchto bodoch, prednosta
obecného úradu prečítal prítomným poslancom znenie návrhu na uznesenie k bodom 4, 5 a 8.
Hlasovanie o týchto bodoch prebehlo nasledovne:
Bod 4 - Prednosta obecného úradu prečítal návrh na uznesenie:
OZ schvaľuje:
1. Dodatok č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a
separovanom zbere uzavretej dňa 09.11.2009.
2. Dodatok č. 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a
separovanom zbere uzavretej dňa 09.11.2009.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 219/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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Bod 5 - Prednosta obecného úradu prečítal návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie možnosti nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským
odpadom v obci. Na najbližšom zastupiteľstve sa bude riešiť ďalší postup.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 220/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Bod 8 - Prednosta obecného úradu prečítal návrh na uznesenie:
OZ berie na vedomie informatívnu správu o činnosti obce.
Starosta obce dal hlasovať za pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 223/2021
Hlasovanie poslancov o predloženom návrhu
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0

10. Uznesenie.
Hlavný kontrolór obce prečítal prítomným uznesenia č. 217 až 223 z 24. zastupiteľstva,
konaného dňa 23.04.2021.

11. Záver.
Starosta obce Ladislav Tóth sa v závere poďakoval všetkým prítomným poslancom
Obecného zastupiteľstva za spoluprácu a 24. zasadnutie OZ ukončil v čase 20:23.

Ladislav Tóth
starosta obce
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