ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čečehove
dňa 4. 7. 2019 o 15.30 hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení.
3. Prerokovanie nových výziev na podávanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov na
projekty obce.
4. Schválenie žiadostí na podanie projektov.
5. Návrh na rozpočtové opatrenie RO 6/2019.
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole.
7. Príprava Vatry 2019 a cyklotúry.
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1/
Zasadnutie OZ otvoril Stanislav Mráz, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní 3 poslanci (3/5)
a OZ je uznášaniaschopné. Poslanci Miloslav Gamec a Martin Lehotay sú ospravedlnení z dôvodu
PN. Za zapisovateľa zápisnice určil Emíliu Vajdovú – odb. referentku OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil Rastislava Terezku a Branislava Hreňa. Následne starosta obce predniesol návrh
uznesenia na schválenie programu zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje predložený program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 26
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené)

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 2/
Kontrola uznesení
a) K uzneseniu č. 24 z 29.4.2019 - Zmluva o výpožičke stroja HONDA OTAVA medzi
požičiavateľom Rímskokatolícka cirkev farnosť Čečehov a Obcou Čečehov s platnosťou
do 30.11.2022 – podpísaná a zverejnená pod číslom 24/2019
b) K uzneseniu č. 20 z 29.4.2019 - Prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce LV č. 484,
E par. č. 1501 (KCN par. č. 274) vo výmere 125 m2 nájomcovi Antonovi Hospodymu –
zmluva podpísaná.
c) K uzneseniu č. 23 z 29.4.2019 - projekt „Rozšírenie kamerového systému obce – časť
Obecný cintorín“ – spracovaná projektová dokumentácia vedenia po stĺpoch verejného
osvetlenia vo vlastníctve VSD a. s. – schválená VSD a. s. – projekt bude realizovaný
v najbližších dvoch mesiacoch firmou Service-Harmata, ktorá realizovala hlavnú časť
a zároveň poskytuje zmluvný servis na KS.
d) K uzneseniu č. 25 z 29.4.2019 – havarijný stav budoby č. 43 – starosta obce oboznámil
poslancov, že dal vypracovať statický posudok na rekonštrukciu, resp. prestavbu

Poslanci prerokovali a vzali kontrolu uznesení na vedomie bez pripomienok a návrhov.
K bodu 3/ a 4/
Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou podávania žiadostí na rozvojové projekty obce,
konkrétne:
a) Výstavbu chodníka od č. 1 k osade MRK v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1,
prioritná os 6 – technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK, so
spolufinancovaním 5%,
b) Výstavba III. etapy projektu „Objekt pre kultúru“ – hľadisko amfiteátra v rámci projektu
MAS – predpokladaná výška dotácie 10.000,- eur podopatrenie 7.4 Podpora pre
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb ..,
Poslanci informácie o možnostiach podania žiadostí prerokovali.
Návrh na uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a
1. schvaľuje
a) investičný zámer „Výstavba chodníka od č. 1 k osade MRK“ a podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-POpSC611-2019-1, prioritná os 6 –
technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK, so spolufinancovaním obce 5 %,
b) investičný zámer Objekt pre kultúru III. etapa „Výstavba hľadiska amfiteátra“ a podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu MAS vo výške 10.000,- eur
podopatrenie 7.4 Podpora pre investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry...
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 27
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 5/
Starosta obce vyzval odbornú referentku, aby predniesla informácie a návrhy k rozpočtovým
opatreniam obce. Odborná referentka oboznámila poslancov, že od posledného zasadnutia OZ
boli vykonané dve zmeny rozpočtu obce, a to RO 4/2019 – zaradenie cudzích účelovo určených
prostriedkov do príjmov a výdavkov vo výške 29 672,28 eur, a RO 5/2019 – úpravu položiek
výdavkovej časti bežného rozpočtu bez zmeny výšky celkového rozpočtu.
Návrh na uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami RO 4/2019 a RO 5/2019,
2. schvaľuje
a) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením RO 6/2019,
b) čerpanie rezervného fondu vo výške 1.500,- eur na spoluúčasť financovania projektu
z prostriedkov Environmentálneho fondu „Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych
odpadov v obci Čečehov“
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 28
Za:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka

Proti:
Zdržal sa:

xxxxxx
xxxxxx

K bodu 6/
Starosta obce predniesol poslancom správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly
zverejňovania faktúr a zároveň podal hlavnou kontrolórkou predložený návrh plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2019. Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce
od 4.6.2019. Poslanci správu a návrh prerokovali bez pripomienok.
Návrh na uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly zverejňovania
faktúr za I.Q. 2019,
2. schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 29
Za:
Proti:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx

K bodu 7/
Starosta oboznámil poslancov s prípravou akcie Vatra SNP 2019, ktorá bude v tomto roku spojená
s cyklotúrou v dopoludňajších hodinách. Zároveň ich požiadal o pomoc s prípravou. Termín akcie
je 31.8.2019 (sobota). Poslanci prijali informáciu starostu bez pripomienok. Podrobnejšie sa
príprave budú venovať v rámci kultúrno-športovej komisie.

K bodu 8/
A. Starosta obce odovzdal poslancom OZ Ďakovný list za spoluprácu od Poľovníckeho
združenia KRAK v Čečehove.
B. Starosta obce informoval poslancov, že MF SR schválilo žiadosť o dotáciu na
individuálne potreby obcí na opravu strechy DS vo výške 6 000,- eur.
C. Starosta obce oboznámil poslancov s havarijným stavom autobusovej zastávky, ktorú
vzdušný vír počas búrky obrátil a rozbil. Starosta plánuje opravu zastávky v našej réžii
a jej posunutie bližšie k vstupu do kultúrneho domu s osadením na cestnom paneli,
nakoľko na tejto trase je vedenie vodovodu a zemného plynu a ukotvením zastávky do
cestného panelu sa predíde jej opätovnému poškodeniu vplyvom počasia a v prípade
potreby je možné jej premiestnenie.
D. Cyklotúra a súťaž vo varení guľášu – Blažice – starosta obce poďakoval poslancom za
prípravu a za účasť na akcii.
E. Starosta obce informoval poslancov o priebehu akcie Výročie sochy Krista Pána – kladne
ohodnotil veľkú účasť a prítomnosť farára RKC, ktorý odslúžil pri tejto príležitosti sv.
omšu.
Poslanci informácie starostu prerokovali a vzali na vedomie bez pripomienok.

K bodu 9/
Starosta obce poďakoval zúčastneným na účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapisovateľ:
Emília Vajdová .............................................
Overovatelia:
Rastislav Terezka ...........................................
Branislav Hreňo

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

