Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 285-293/2022 zo dňa 13.06.2022
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
7
neprítomní:
0
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 285/2022
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Juraj Tancoš, Roman Rezanka, Koloman Pohlodko
2. Overovateľov zápisnice – Jozef Fako, Jaroslav Šimko
3. Zapisovateľ – Mária Matisová

UZNESENIE č. 286/2022
A. Berie na vedomie
Kontrolu plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva č. 30 zo dňa 31.03.2022.

UZNESENIE č. 287/2022
A. Berie na vedomie
1. Správu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce – Kontrola zverejňovania obcou.
2. Správu z kontroly - podstúpenie podnetu na orgán vnútornej kontroly od Úradu pre
verejné obstarávanie.

UZNESENIE č. 288/2022
A. Schvaľuje
Realizáciu zákazky ,,Rekonštrukcia Materskej Školy Vechec“ formou zadania zákazky
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu podľa rozpočtu a popisu prác
vypracovaných firmou ateliér - m spol. s r. o. zo dňa 13.06.2022 v celkovej predpokladanej
hodnote zákazky 198 041,66 € s DPH.

UZNESENIE č. 289/2022
A. Schvaľuje
prevzatie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vechec, zapísaných
na LV č. 611 do n á j m u a to:
-pozemok registra E KN parcelné číslo 2382, trvalý trávny porast o výmere 776 m2
-pozemok registra E KN parcelné číslo 2383/1, orná pôda o výmere 507 m2
-pozemok registra E KN parcelné číslo 2383/2, orná pôda o výmere 73 m2
-pozemok registra E KN parcelné číslo 2383/3, orná pôda o výmere 9523 m2
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od podielových spoluvlastníkov:
-Achac Bodor, Gen. Svobodu 406, 093 01 Vranov nad Topľou – podiel ¼
-Ing. Peter Bodor, Jarková 578/43, 093 03 Vranov nad Topľou – podiel ¼
-Ing. Peter Bodor, Juskova Voľa č. 44 – podiel ½
-na dobu 20 rokov,
-za obvyklé nájomné: vo výške 0,40 EUR/m2 ročne,
- za účelom uskutočnenia výstavby infraštruktúry a jej prevádzkovania a údržby
v rozsahu:
- prípojky zo stávajúcej elektrickej siete NN,
- stávajúce cesty a chodníky.

UZNESENIE č. 290/2022
A. Schvaľuje
kúpu nehnuteľného majetku do majetku Obce Vechec a to kúpu dvoch
spoluvlastníckych podielov z nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 876, kat. územie: Vechec
a to:
-pozemok registra E KN parcelné číslo 928, orná pôda o výmere 10 425 m2
od podielových spoluvlastníkov:
-Mária Hrošová, Viničná 424/16, 093 01 Vranov nad Topľou - v podiele 3/4
-Mária Sabolová, Školská 331/24, 094 12 Vechec - v podiele 1/4
-za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom znalca Ing. Ján Fučilu, Sídl. II. 1213/30,
093 01 Vranov nad Topľou č. 13/2022 zo dňa 04.04.2022 vo výške 6,16 eur/m2,
-za účelom zlepšenia kvality života rómskych občanov obce.

UZNESENIE č. 291/2022
A. Obecné zastupiteľstvo Obce Vechec v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. d) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e
Zámer predať majetok obce a spôsob prevodu vlastníctva majetku obce - hnuteľnej veci,
ktorej zostatková hodnota je vyššia ako 3 500 eur podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej
súťaže a to prevod diaľkového autobusu triedy B, značky RENAULT MASTER, rok výroby
2018, VIN: VF1ME000360968183, e. č. VT 362 CO, farba: modrá metalíza za cenu najmenej
vo výške 19 490€.

UZNESENIE č. 292/2022
A. Obecné zastupiteľstvo Obce Vechec v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e tieto podmienky obchodnej
verejnej súťaže na predaj hnuteľnej veci – diaľkového autobusu triedy B, značky RENAULT
MASTER, e.č. VT 362 CO:
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I/ PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
hnuteľná vec:
diaľkový autobus triedy B, značky RENAULT MASTER,
rok výroby 2018, VIN: VF1ME000360968183, e. č. VT 362 CO,
farba: modrá metalíza;
cena: najmenej vo výške 19 490,00 eur.
II/ ČASOVÝ HARMONOGRAM OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
1/ Súťaž sa začína uverejnením obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce
Vechec, na webovej stránke Obce Vechec a v regionálnej tlači.
2/ Obhliadku hnuteľnej veci je možné vykonať v pracovných dňoch od 14.06.2022 do
01.07.2022 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Kontaktné osoby: Ladislav Tóth,
č. tel. 0905 346 172.
3/ Lehota na podanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy: do 01.07.2022 do 14,00
hodiny.
4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy: 06.07.2022.
5/ Zaslanie oznámenia o prijatí návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy úspešnému
účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa
odmietli: do 08.07.2022.
6/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 30 dní odo dňa schválenia prevodu vlastníctva
obecným zastupiteľstvom Obce Vechec.

-

III/ PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
1/ Obsah kúpnej zmluvy: predmet zmluvy podľa špecifikácie pod bodom I/ týchto
podmienok, najvyššia ponúknutá kúpna cena, spôsob platby: pri podpise kúpnej zmluvy
prevodom na účet predávajúceho.
2/ Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke na adresu
vyhlasovateľa súťaže:
Obec Vechec, Hlavná 133, 094 12 Vechec
Na obálke uvedie účastník meno a priezvisko, adresu a viditeľné označenie „Obchodná
verejná súťaž – diaľkový autobus - neotvárať“.
V obálke účastník predloží návrh kúpnej ceny, súhlas so spracúvaním osobných údajov
pre potreby obchodnej verejnej súťaže v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a svoje identifikačné údaje:
u fyzickej osoby – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a telefónne
číslo, na ktorom môže byť účastník zastihnutý;
u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
spoločnosti, plnú moc s úradne overeným podpisom, ak bude právnická osoba zastúpená
inou osobou, než je štatutárny zástupca zapísaný v obchodnom registri.
Účastník, ktorý nemá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží čestné vyhlásenie o tom, že nie je
povinný zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. Účastník, ktorý má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov predloží výpis z registra nie starší ako 30 dní.
3/ Návrh doručený po uplynutí lehoty na podanie návrhov nebude do súťaže zahrnutý.
4/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty na podanie návrhov.
5/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie návrhov,
ibaže ide len o opravu zrejmých chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu.
6/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
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7/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia
lehoty na podanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo súťaž zrušiť.
8/ Navrhovatelia (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov
spojených s účasťou v súťaži.
9/ Ten istý účastník môže predložiť najviac jeden návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Ak ten istý účastník predloží viac návrhov, zo súťaže budú vyradené všetky jeho návrhy.
IV/ KRITÉRIA HODNOTENIA PODANÝCH NÁVRHOV:
1/ Vyhlasovateľ určuje spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, ktorým je najvyššia kúpna
cena.
2/ Návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy budú vyhodnotené na zasadaní komisie v tomto
zložení: Mgr. Vladimír Jenčko, Jaroslav Šimko, Jozef Fako, Ing. Miroslav Bača.

UZNESENIE č. 293/2022
A. Volí
zástupcu starostu obce – Jaroslav Šimko.

Ladislav Tóth
starosta obce

Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
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