Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 240-253/2021 zo dňa 26.10.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
7
neprítomní:
0
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 240/2021
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Roman Rezanka, Jozef Fako, Juraj Tancoš
2. Overovateľov zápisnice – Jaroslav Šimko, Zdenek Tancoš
3. Zapisovateľku – Mária Matisová
UZNESENIE č. 241/2021
A. Berie na vedomie
Kontrolu plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva č. 25 zo dňa 30.06.2021
a č. 26 zo dňa 12.07.2021.
UZNESENIE č. 242/2021
A. Volí za členov obecnej rady
Zdenek Tancoš, Jaroslav Šimko, Jozef Fako.
UZNESENIE č. 243/2021
A. Volí za člena komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Člen komisie: Jaroslav Šimko
UZNESENIE č. 244/2021
A. Volí zástupcu do Školskej rady pri MŠ vo Vechci
Člen rady: Jaroslav Šimko
UZNESENIE č. 245/2021
A. Odvoláva
Členov pre komisiu kultúry, školstva, mládeže a športu, s účinnosťou k 31.10.2021
nasledovne:
a) predseda: Viliam Kalman.
b) podpredseda: Ing. Daniel Jacko.
UZNESENIE č. 246/2021
A. Menuje
Členov pre komisiu kultúry, školstva, mládeže a športu, s účinnosťou od 01.11.2021
nasledovne:
a) predseda: Jaroslav Šimko
b) podpredseda: Pavol Maľar
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UZNESENIE č. 247/2021
A. Schvaľuje
Nájomnú zmluvy so spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o. na prenájom 0,68 m2
na parcele C-KN 382/2 k.ú. Vechec, za účelom osadenia samoobslužného automatu

slúžiaceho k vydávaniu poštových zásielok, za nájomné vo výške 1€ bez DPH na
dobu neurčitú.
UZNESENIE č. 248/2021
A. Schvaľuje
- v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou nehnuteľného majetku obce
za nehnuteľný majetok tretej osoby a
- zámenu nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov osobitného zreteľa a to zámenu:
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 29/2, druh pozemku záhrada o
výmere 246 m2, ktorý vznikol odčlenením časti o výmere 246 m2 od pôvodného pozemku registra C
KN parcelné číslo 29, zapísaného na LV č. 666, katastrálne územie: Vechec podľa geometrického
plánu vyhotoveného dňa 06.10.2021 Martinom Velčkom ZEMWELL, geodetická kancelária, Mierová
2570/14A, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 344 741
pod č. 35344741 - 44/2021
v hodnote 5,98 EUR/m2, čo činí 1 471,08 EUR,
- za novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 28/4, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 25 m2, ktorý vznikol odčlenením časti o výmere 25 m2 od pôvodného
pozemku registra C KN parcelné číslo 28/2, zapísaného na LV č. 1604, katastrálne územie: Vechec
podľa geometrického plánu vyhotoveného dňa 06.10.2021 Martinom Velčkom ZEMWELL, geodetická
kancelária, Mierová 2570/14A, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 344 741 pod č. 35344741 44/2021, v hodnote 5,98 EUR/m2, čo činí 149,50 EUR,
od bezpodielových spoluvlastníkov:
Klapákovej, bytom 094 35 Čaklov č. 315,

Jána Habinu a manželky Lucie Habinovej, rod.

dôvody hodné osobitného zreteľa: vysporiadanie pozemkov pre realizáciu rozšírenia miestnej
komunikácie,
s finančným vysporiadaním v prospech Obce Vechec z dôvodu rozdielu hodnoty zamieňaných
nehnuteľností vo výške 1 321,58 EUR.
UZNESENIE č. 249/2021
A. Schvaľuje
prenájom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vechec:
-pozemok registra E KN parcelné číslo 2385, trvalý trávny porast o výmere 791 m2
-pozemok registra E KN parcelné číslo 2388/1, trvalý trávny porast o výmere 251 m2
-pozemok registra C KN parcelné číslo 996/2, ostatná plocha o výmere 133 m2
zapísaných na liste vlastníctva č. 1174 od prenajímateľa: Urbár Kamenná Vechec,
pozemkové spoločenstvo, 094 12 Vechec č. 133, IČO: 37 938 495 na dobu 20 rokov, za
nájomné vo výške 0,40 EUR /m2 /ročne, na účely výstavby autobusovej zastávky na parcele
E-KN 2385 a výstavby a obnovy miestnych komunikácii.
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UZNESENIE č. 250/2021
A. Schvaľuje
Realizáciu zákazky ,,Rekonštrukcia Miestnych komunikácii 2021“ formou zadania zákazky
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa rozpočtu a popisu prac
vypracovaných firmou ateliér - m spol. s r. o. zo dňa 30.09.2021 v celkovej predpokladanej
hodnote zákazky 207 401,08 € s DPH.
UZNESENIE č. 251/2021
A. Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vechec za rok 2020.
UZNESENIE č. 252/2021
A. Schvaľuje
Zámer obce obstarať zmenu územného plánu schválením dodatku č.2 k Územnému plánu
obce Vechec zo dňa 27.08.2010 v lokalitách:
1. Parcela C-KN 838/1 k.ú. Vechec, na funkciu ,,plocha rodinných domov“ z dôvodu
zámeru výstavby rodinného domu na predmetnej parcele;
2. Parcela C-KN 714/1 k.ú. Vechec, na funkciu ,,plocha rodinných domov“ z dôvodu
zámeru výstavby rodinného domu na predmetnej parcele;
3. Parcela C-KN 609, 608, 621 (oblasť bývalého rybníka) k.ú. Vechec, na funkciu ,,plocha
rodinných domov“ z dôvodu zámeru výstavby nových rodinných domov;
4. Na Lehotskom, severne od ulice slanskej k.ú. Vechec, na funkciu ,,plocha rodinných
domov“ z dôvodu zámeru výstavby nových rodinných domov.
UZNESENIE č. 253/2021
A. Berie na vedomie
Žiadosť pána Róberta Maľara o odkúpenie pozemku parcela C-KN č.1000/46, k.ú. Vechec
o výmere 161m2.
B. Poveruje
Obecný úrad prípravou návrhov listín potrebných pre vybavenie predmetnej žiadosti.

Ladislav Tóth
starosta obce

Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
• Správa o kontrolnej činnosť Hlavného kontrolóra za rok 2020
• Žiadosti
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