Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vechci
číslo 224-234/2021 zo dňa 30.06.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí s počtom prítomných
poslancov:
7
neprítomní:
0
prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 224/2021
A. Určuje
1. Návrhovú komisiu – Ing. Daniel Jacko, Jozef Fako, Ján Čandík
2. Overovateľov zápisnice – Zdenek Tancoš, Juraj Tancoš
3. Zapisovateľku – Mária Matisová

UZNESENIE č. 225/2021
A. Berie na vedomie
Kontrolu plnenia prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva zo dňa 08.06.2021.

UZNESENIE č. 226/2021
A. Schvaľuje
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.
B. Poveruje
Obecný úrad Vechec zabezpečiť obstarávanie a spracovanie dodatku č.1 k Územnému
plánu obce Vechec zo dňa 27.08.2010, na náklady obce, ktorým sa mení a doplna územný
plán v hore uvedených lokalitách.
UZNESENIE č. 227/2021
A. Ruší
všeobecné záväzné nariadenie č.67/2019 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vechec.
B. Schvaľuje
všeobecné záväzné nariadenie č.74/2021 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vechec.
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UZNESENIE č. 228/2021
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020.
2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce za rok 2020.
B. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške 321 123,35 Eur
do rezervného fondu obce.

UZNESENIE č. 229/2021
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 24 900€.

UZNESENIE č. 230/2021
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:
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 24 900,00 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 07.07.2021 do
30.07.2021 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 30.07.2021 do 14,00
hod.
4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy: 02.08.2021
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 06.08.2021.
6/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 30 dní odo dňa schválenia prevodu vlastníctva
obecným zastupiteľstvom Obce Vechec.
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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.
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: Ján Čandík, Mgr. Vladimír Jenčko, Jozef Fako.

UZNESENIE č. 231/2021
A. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. pol rok 2021.

UZNESENIE č. 232/2021
A. Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly č. 2/2021
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UZNESENIE č. 233/2021
A. Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly č. 1/2021.
B. Žiada
1. v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. starostu obce
o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní.
2. pozvanie bývalého starostu obce p. Michala Čandíka a bývalého kontrolóra obce
p. Ing. Michala Ivaniča na najbližšie zastupiteľstvo obce z dôvodu poskytnutia
možnosti vyjadriť sa k zisteným skutočnostiam.
UZNESENIE č. 234/2021
A. Berie na vedomie
Žiadosť Miroslava Adama o prešetrenie stavu na parcele č. 561/1.

Ladislav Tóth
starosta obce

Prílohy:
• Pozvánka s programom
• Prezenčná listina
• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 2 polrok 2021
• Návrh Záverečný účet obce za rok 2020
• Návrh VZN č.74/2021 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Vechec.
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