Obec Č E Č E H O V
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čečehov zo dňa 31.07.2017
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Zasadnutie OZ otvoril Stanislav Mráz, starosta obce. Za zapisovateľa zápisnice určil Emíliu
Vajdovú, za overovateľov zápisnice určil Ľudmilu Škreptáčovú a Rastislava Terezku. Starosta
obce skonštatoval, že sú prítomní 3 poslanci OZ (3/5), neprítomný Martin Lehotay (PN) a Ing.
Martin Rovňák (dovolenka), a OZ je uznášania schopné. Poslancom boli materiály doručené
spolu s pozvánkou. Následne podal návrh na schválenie programu zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 108
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje program zasadnutia.
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Návrh kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
4. Prehodnotenie žiadosti p. Mareka Šlapetu
5. Prehodnotenie poplatkov – nájomnej zmluvy nebytových priestorov predajne potravín
6. Informácia o budúcich pripravovaných akciách a projektoch
7. Rôzne
8. Záver
(3/0/0) schválené
Hlasovanie k uzneseniu č. 108
Za:
Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ľudmila Škreptáčová
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
2. Kontrola uznesení
K uzneseniu č. 99/2/a) a b) z 2.5.2017
a) zistiť možnosti finančnej spoluúčasti sponzorov a možnosti čerpania dotácií na účel
knižnej publikácie o histórii obce
Starosta obce informoval poslancov, že doposiaľ sa mu nepodarilo zabezpečiť prísľub
spoluúčasti sponzorov na vydanie publikácie, preverené možnosti čerpania dotácie na
predmetný účel – v súčasnosti nulový výsledok.
b) preveriť možnosti alternatívnych ponúk na vydanie predmetnej knižnej publikácie –
starosta v súčasnosti požiadal o cenovú ponuku iné firmy zaoberajúce sa obdobnou
činnosťou – zatiaľ neboli predložené.
O ďalších krokoch bude informovať na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Poslanci vzali informáciu starostu na vedomie.
3. Hlavná kontrolórka obce podala poslancom „Návrh kontrolnej činnosti HK na II. polrok
2017. Návrh bol zverejnený v termíne. Poslanci schválili návrh HK bez pripomienok
a doplňujúcich návrhov.
Návrh na uznesenie č. 109
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje „návrh kontrolnej činnosti HK na II.
polrok 2017“.

Hlasovanie k uzneseniu č. 109
(3/0/0) schválené
Za:
Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ľudmila Škreptáčová
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx

4. Starosta obce predniesol poslancom žiadosť Mareka Šlapetu o odpustenie zostatku dlhu
z nájmu nebytových priestorov vo výške 350,- EUR. Svoju žiadosť odôvodnil svojím zlým
zdravotným stavom, ktorý podmienil zrušenie živnosti a v dôsledku ktorého vznikol aj
predmetný nedoplatok na nájomnom. Ostatné podlžnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy boli
vyrovnané. Vzhľadom na viaceré exekúcie nedokáže svoj záväzok voči obci v dohľadnom
čase vyrovnať. Zároveň uviedol, že v prípade odpustenia dlžnej čiastky sa bude aj naďalej
podieľať na dobrovoľnej činnosti pre obce pri rôznych akciách, tak ako to robil v minulosti,
aby aspoň čiastočne kompenzoval dlh voči obci.
Vzhľadom na jestvujúce pomery, zlú finančnú situáciu žiadateľa a obmedzené možnosti
vymoženia dlhu, a tiež s prihliadnutím na minulú dobrovoľnícku činnosť a budúci prísľub
tejto činnosti v budúcnosti, poslanci v súlade § 8 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Čečehov schválili odpustenie zostatku dlhu.
Návrh na uznesenie č. 110
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. schvaľuje
v súlade s § 8 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Čečehov
odpustenie zostatku dlhu z nájmu nebytových priestorov k 31.7.2017 Mareka Šlapetu vo
výške 350,- EUR.
Hlasovanie k uzneseniu č. 110
(3/0/0) schválené
Za:
Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ľudmila Škreptáčová
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx

5. Prehodnotenie poplatkov – nájomnej zmluvy nebytových priestorov predajne potravín
Starosta obce informoval poslancov, že na základe uznesenia OZ č. 77 zo dňa 13.10.2017
následného dodatku č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov prevádzky
potravín nájomcu Mareka Kocáka, dojednané podmienky nájmu platia do 30.9.2017, kedy
majú byť opätovne prehodnotené, vzhľadom o snahu zachovania predajne potravín v obci.
Starosta obce zabezpečil úpravu ističa elektrickej energie a nájomca p. Kocák zrevidoval
svoje výdavky na podnikateľskú činnosť. Starosta obce predniesol poslancom návrh na zmenu
nájomnej zmluvy:
- mesačné nájomné vo výške 10,- EUR
- refundácia poplatkov za plyn zo strany nájomcu v plnej výške mesačných platieb
- refundácia ½ poplatkov za elektrickú energie vrátane fixných poplatkov zo strany nájomcu –
to vzhľadom na skutočnosť, že obec využíva elektrickú prípojku v časti budovy na vlastné
účely.
Poslanci vzhľadom na potreby zabezpečenia základných potravín a spotrebného materiálu
najmä pre obyvateľov obce vyššieho veku nemali voči návrhu starostu námietky a návrh
schválili.

Návrh na uznesenie č. 111
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
schvaľuje úpravu výšky nájmu a poplatkov nebytových piestorov č. 43 – predajne potravín
pre nájomcu Mareka Kocáka nasledovne:
- mesačné nájomné vo výške 10,- EUR
- refundácia poplatkov za plyn zo strany nájomcu v plnej výške
- refundácia ½ výšky poplatkov za elektrickú energie vrátane fixných poplatkov zo strany
nájomcu.
Hlasovanie k uzneseniu č. 111
(3/0/0) schválené
Za:
Anna Hreňová, Rastislav Terezka, Ľudmila Škreptáčová
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
6. Informácia o budúcich pripravovaných akciách a projektoch
Starosta obce v úvode zhrnul správu o akciách a projektoch od minulého zasadnutia OZ
- odhalenie pamätnej tabule „Pado“ – uskutočnená 2.7.2017 – poďakoval sa poslancom za
podporu a konštatoval, že akcia prebehla ako dôstojná spomienka na čečehovského rodáka za
prítomnosti najbližšej rodiny básnika, zástupcu KSK a Matice slovenskej a za hojnej účasti
obyvateľov obce a pozvaných hostí.
- výlet do Liptovského Jána – zhodnotil starosta ako vydarenú akciu pre deti i dospelých
- projekt kanalizácie – prebiehajú ďalšie jednania o alternatívnych možnostiach s VVS a.s.
Košice, nakoľko výstavba podľa projektu v súčasnosti nie je možná – žiadne výzvy a VVS
nemá finančné zdroje na vykrytie takejto výšky nákladov – v súčasnosti sa zisťujú možnosti
čerpania dotácií z Envirofondu na realizáciu zberu a čistenia podľa čističky z Izraela – takýto
typ funguje aj na Slovensku (pri Domaši).
- projekt sanácie čiernej skládky – neúspešná žiadosť o dotáciu z Envirofondu.
- žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu strechy OCÚ – havarijný stav z MF SR – neúspešná –
Následne starosta oboznámil poslancov s najbližšou pripravovanou akciou „Vatra 2017“
- tradične súťaž vo varení guľášu, FS Záhorčan, HS Faktor Plus (aj vo večerných hodinách),
poník, kolotoč, prezentácia techniky Agrospol, súťaže pre deti, gospelový spev – Tatiana
Onderíková. Zároveň požiadal poslancov o pomoc pri zabezpečovaní akcie.
Poslanci vzali správu starostu na vedomie bez pripomienok.

7. Rôzne
A. Odborná referentka obce oboznámila poslancov so zmenou rozpočtu – RO 5/2017
schváleným starostom obce. Poslanci nemali pripomienky.
Starosta obce oboznámil poslancov, že vzhľadom na nepriaznivé počasie boli poškodené
strešné krytiny na strechách OcU a DS. Škodové udalosti nahlásil zmluvnej poisťovni.
Zároveň upovedomil poslancov OZ, že vzhľadom na neúspešnú žiadosť o dotáciu MF
SR na rekonštrukciu strechy z dôvodu havarijného stavu, navrhuje riešiť havarijný stav
z predpokladaných priznaných poistných nárokov a vlastných prostriedkov, a to:
- strecha OcÚ – z prostriedkov RF vo výške 7 000,- EUR – kalkulácia už vyčíslená
- strecha DS – z prostriedkov plánovaných ako spoluúčasť k neúspešnej žiadosti o
dotáciu na sanáciu čiernej skládky vo výške 2 500,- EUR - zatiaľ nemáme vyčíslenú
kalkuláciu. Poslanci vzhľadom na potrebu odstránenia havarijného stavu majetku
nemali voči návrhu námietky.

B. Starosta obce oboznámil poslancov, že po zaslaní programu zasadnutia boli na OcÚ
podané žiadosti o dotáciu na činnosť, a to:
1. Poľovnícke združenie KRAK vo výške 300,- EUR – z dôvodu zvýšených výdavkov
na predvídané udalosti – krádež majetku
2. TJ Čečehov vo výške 800,- EUR
Poslanci nemali voči výške príspevkov námietky.
Následne odborná referentka predniesla návrh na čerpanie prostriedkov RF obce a zmenu
rozpočtu RO 6/2017.
Návrh na uznesenie č. 112
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu RO 5/2017,
2. schvaľuje
a) čerpanie prostriedkov rezervného fondu vo výške 7 000,- EUR na rekonštrukciu strechy
OcÚ
b) zmenu rozpočtu RO 6/2017.

8. Záver
Starosta obce zasadnutie OZ ukončil po prerokovaní všetkých bodov programu.

Zapisovateľ: Emília Vajdová............................................
Overovatelia: Ľudmila Škreptáčová.................................
Rastislav Terezka.......................................

