Obec Č E Č E H O V
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čečehov zo dňa 2.3.2017
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Zasadnutie OZ otvoril Stanislav Mráz, starosta obce. Za zapisovateľa zápisnice určil Emíliu
Vajdovú, za overovateľov zápisnice určil Annu Hreňovú a Martina Lehotaya. Starosta obce
skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci OZ (4/5), neprítomní poslanci ospravedlnení z dôvodu
choroby a OZ je uznášania schopné. Poslancom boli materiály doručené spolu s pozvánkou.
Následne predložil návrh na schválenie programu zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje program zasadnutia.
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Aktualizácia povodňového plánu obce na rok 2017.
6. Príprava a rozdelenie úloh na pripravované akcie obcou Čečehov.
7. Informácia o budúcich pripravovaných výzvach a projektoch.
8. Rôzne
9. Diskusia, záver
Hlasovanie k uzneseniu č. 90
(4/0/0) schválené
Za:
Martin Lehotay, Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ing. Martin Rovňák
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
2. V bode kontrola uznesení:
K uzneseniu č. 88/3 zo dňa 10.1.2017 - poveruje starostu obce zabezpečením
vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra, podmienok a predpokladov na výkon
funkcie na úradnej tabuli a webovej stránke obce do 13.01.2017 – starosta obce
skonštatoval, že uznesenie bolo splnené. Samotná voľba kontrolóra je samostatným bodom
programu. Poslanci vzali kontrolu uznesení na vedomie bez ďalších doplnení.
Návrh na uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove berie na vedomie kontrolu uznesenia č. 88/3 zo dňa
10.1.2017 bez pripomienok.
Hlasovanie k uzneseniu č. 91
(4/0/0) schválené
Za:
Martin Lehotay, Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ing. Martin Rovňák
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
Následne starosta oboznámil poslancov s priebehom akcií od posledného zastupiteľstva:
- Uvítanie detí do života ročník 2016 – 5.2.2017 s malým kultúrnym programom
a darčekmi pre najmenších
- zasadnutie prípravného výboru ČPM – 10.2.2017 – rozdelenie úloh
- prípravy publikácie a výroba pamätnej tabule – básnik Juraj Pado pri príležitosti

nedožitných 95. rokov
- pozvánka pre poslancov OZ a obyvateľov na Blažický beh 5.3.2017
Poslanci vzali informácie starostu na vedomie bez pripomienok.
3. Starosta obce požiadal Emíliu Vajdovú oboznámila poslancov so Správou o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017 (HK – ospravedlnená neúčasť z dôvodu
choroby). Poslanci vzali správu HK na vedomie bez pripomienok.
Návrh na uznesenie č. 92
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky
o kontrolnej činnosti v roku 2016 bez pripomienok.
Hlasovanie k uzneseniu č. 92
(4/0/0) schválené
Za:
Martin Lehotay, Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ing. Martin Rovňák
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta obce oboznámil poslancov, že na základe vyhlásenia výberového konania na
hlavného kontrolóra obce na nasledujúce obdobie od 8.3.2017 do 8.3.2023, ktoré bolo
zverejnené na webovej úradnej tabuli obce sa prihlásila iba jedna uchádzačka Mgr. Jana Paľová
– súčasné HK obce. Zároveň odovzdal poslancom uzavretú obálku uchádzačky, prijatú dňa
31.1.2017. Poslanci preskúmaním dokladov skontrolovali, či boli predložené náležitosti
prihlášky a či uchádzačka spĺňa predpoklady podľa vyhlásených podmienok výberového
konania. Po kontrole skonštatovali, že podmienky boli splnené. Keďže sa do výberového
konania prihlásila jediná uchádzačka, starosta obce vyzval poslancov na voľbu hlavnej
kontrolórky obce na nasledujúce obdobie a preniesol návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie č. 93
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. berie na vedomie odovzdanie prihlášky do výberového konania na hlavného kontrolóra
obce
2. konštatuje, že prihláška spĺňa všetky náležitosti podľa vyhláseného výberového konania
a bola prijatá v predpísanom termíne na podanie prihlášok
3. schvaľuje Mgr. Janu Paľovú do funkcie hlavnej kontrolórky obce Čečehov na obdobie od
8.3.2017 do 7.3.2023.
4. potvrdzuje skrátený pracovný úväzok hlavnej kontrolórky obce 0,08, t. j. 3 hodiny
týždenne
5. priznáva hlavnej kontrolórke obce mesačnú odmenu vo výške 30 % funkčného platu
Hlasovanie k uzneseniu č. 93
(4/0/0) schválené
Za:
Martin Lehotay, Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ing. Martin Rovňák
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
5. Aktualizácia povodňového plánu obce na rok 2017
Starosta obce oboznámil poslancov s nutnosťou aktualizácie povodňového plánu obce
- aktualizáciu údajov o členoch krízových a povodňových štábov. Povodňový plán obce
Čečehov na rok 2017 bol aktualizovaný a starosta požiadal poslancov o jeho schválenie.

Návrh na uznesenie č. 94
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje aktualizovaný Povodňový plán Obec Čečehov
na rok 2017.
Hlasovanie k uzneseniu č. 94
(4/0/0) schválené
Za:
Martin Lehotay, Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ing. Martin Rovňák
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
6. Príprava a rozdelenie úloh na pripravované akcie obcou Čečehov.
Starosta obce informoval poslancov – najbližších akciách:
- XXI. ročník Čečehovského polmaratónu – 26.3.2017 o 13.00, propozície sú vytlačené,
povolenia zaobstarané, p. výbor zasadal – poprosil poslancov, aby si tak, ako každý rok
zadelili svoje úlohy – pokiaľ to bude možné
- odhalenia pamätnej tabule J. Padovi – 2.4.2017 – tabuľa vyrobená, publikácia pred tlačou,
Návrh pohľadnice po osadení tabule – žiadosť o dotáciu podaná na KSK a sľúbená podpora
Matice slovenskej – starosta požiadal poslancov o pomoc pri osadení tabule svojpomocne
7. Informácia o výzvach a projektoch.
Starosta obce informoval poslancov, že plánovaná výzva na biologicky rozložiteľný odpad
(drtič a kompostéry) stále nevyšla a zatiaľ nie je ani predpoklad, preto bude potrebné riešiť
zber biologicky rozložiteľných odpadov – najmä konárov zo stromov, ostatný odpad si
obyvatelia kompostujú. Najväčší problém je štiepkovač. Starosta urobil prieskum trhu
a cena výkonných štiepkovačov sa pohybuje od 2 500,- do 6 500,- EUR v závislosti od
objemu motora a ďalších požadovaných vlastností. Navrhol poslancom zakúpiť štiepkovač
z vlastných zdrojov, z prostriedkov rezervného fondu, aby obec mohla postupovať v súlade
so zákonom o odpadoch.
Starosta informoval poslancov, že začali negatívne ohlasy k plánovanej výstavbe ČOV
a kanalizácia Iňačovce- Zemplínska Široká – Jastrabie pri Mich. a Čečehov, na ktorú
máme v súčasnosti vydané platné územné rozhodnutie. Starostovia dotknutých obcí Senné
a Stretava upozorňujú na nepostačujúci recipient Čierna voda, resp. recipient v takom
hraničnom pásme, že môže byť nepostačujúcim - po pripojení Zemplínskej Širokej.
Starostovia si dohodli spoločné jednanie s VVS a.s. o možnosti napojenia odpadových vôd
iným spôsobom. Jednanie sa má uskutočniť v priebehu mesiaca marec 2017.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Starosta obce informoval poslancov o avizovanej výzve MV SR na kamerové systémy
obcí na zabezpečenie ochrany poriadku . Výška a podmienky zatiaľ nie sú známe.
V prípade vyhlásenia výzvy bude len krátky čas na podanie žiadosti. Poslanci vzali
informáciu na vedomie a poverili ho obstaraní nezávislej cenovej ponuky na tento projekt.
Návrh na uznesenie č. 95
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. berie na vedomie
a) informáciu starostu obce o pokračovaní projektu kanalizácie obce
b) informáciu starostu obce o avizovanej výzve MV SR na kamerové systémy obcí
2. schvaľuje
a) zakúpenie štiepkovača na hrubý biologicky rozložiteľný odpad v cene do 3 500,- EUR
b) čerpanie rezervného fondu vo výške 3 500, EUR na investíciu podľa bodu 1.
3. poverujú starostu obce , aby dal vypracovať nezávislú cenovú ponuku na určenie hodnoty
zákazky na kamerový systém v obci.
Hlasovanie k uzneseniu č. 95
(4/0/0) schválené

Za:
Proti:
Zdržal sa:

Martin Lehotay, Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ing. Martin Rovňák
xxx
xxx

8. Rôzne
A. Starosta obce informoval poslancov, že po zaslaní pozvánky na zasadnutie obec prijala
návrhy zmlúv na financovanie CVČ na rok 2017, ktoré by mali byť v tomto roku
realizované priamo s jednotlivými ZŠ. Vzhľadom k tomu, že deti z obce navštevujú
centrá v školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Michalovce a ich určená výška
poplatku je 62,- € na 1 dieťa, navrhol schváliť túto sumu aj pre deti z obce. Poslanci
nemali pripomienky v návrhu
Návrh na uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje výšku poplatku 62,- €/ 1 dieťa od 5 do 15
rokov na centrá voľného času na rok 2017.
Hlasovanie k uzneseniu č. 96
(4/0/0) schválené
Za:
Martin Lehotay, Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ing. Martin Rovňák
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
B. Starosta obce informoval poslancov, že navrhol PZ KRAK zrušenie nájomnej zmluvy na
NB v priestoroch OcÚ, ktoré dlhodobo nevyužívajú. PZ KRAK súhlasil s návrhom,
pretože v súčasnosti má vlastné priestory, ktoré nezaťažujú prevádzku OcÚ. Dávajú
však do pozornosti skutočnosť, že NB prevzali v nevyhovujúcom stave a na vlastné
náklady ich opravili. Preto si dovoľujú vysloviť očakávanie, že v prípade potreby obec
poskytne PZ KRAK bezodplatne obecné priestory na vykonanie schôdzí združenia,
prípadne iné účely súvisiace s činnosťou PZ KRAK, ak ich súčasné priestory budú
v danom okamihu nevyhovujúce.
Návrh na uznesenie č. 97
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. berie na vedomie ukončenia bezodplatného nájmu NB v priestoroch OcÚ Čečehov pre PZ
KRAK
2. schvaľuje bezodplatné krátkodobé poskytnutie obecných priestorov v prípade potreby na
požiadanie PZ KRAK (napr. schôdza združenia).
Hlasovanie k uzneseniu č. 97
(4/0/0) schválené
Za:
Martin Lehotay, Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ing. Martin Rovňák
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
C. Poslanec Martin Lehotay chcel vedieť, či by nebolo možné v súvislosti so separovaným
zberom zbierať sklo do kontajnera v strede obce, aby obyvatelia nemali problém
s uskladňovaním. Starosta obce odpovedal, že preverí, aké by boli možnosti zberu.
D. Poslanci OZ sa pýtali, či nemá starosta informácie o rekonštrukcii cesty MichalovceVrbovec a Čečehov. Starosta obce odpovedal, že rekonštrukcia bola ústne prisľúbená
podpredsedom KSK Ing. Ďurovčíkom, ale zatiaľ nemá túto investíciu zo strany KSK
potvrdenú.

Diskusia, záver
Do diskusie sa nikto neprihlásil a starosta zasadnutie ukončil.
Zapisovateľ: Emília Vajdová............................................
Overovatelia: Martin Lehotay...........................................
Rastislav Terezka .......................................

