ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čečehove
dňa 29. 7. 2019 o 18.00 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. Prerokovanie kúpy služobného auta.
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole.
7. Rôzne
8. 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 Katarínu Bocanovú a Rastislava Terezku. Starosta obce predniesol návrh na
doplnenie bodu programu o bod „Určenie náhradných pozemkov pre potreby realizácie
schváleného projektu jednoduchých pozemkových úprav pod obydliami MRK“. Poslanci návrh
na doplnenie prerokovali a následne schválili upravený program zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje upravený program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 30
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené)

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 2/
Kontrola uznesení
K uzneseniu č. 27/1 z 4.7.2019 - schválenie investičný zámer „Výstavba chodníka od č. 1 k osade
MRK“ a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-POpSC6112019-1, prioritná os 6 technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK, so
spolufinancovaním obce 5 % - je vo fáze prípravy projektu a výberu projektanta. Tento projekt
bude samostatne preriešený v bode 3.
Poslanci prerokovali a vzali kontrolu uznesení na vedomie bez pripomienok a návrhov.

K bodu 3/ a 4/
Bod 3 a následne 4 obsahuje viacero samostatných projektov, ktoré starosta obce navrhuje
prerokovať samostatne. Poslanci nemali k návrhu pripomienky.
A. Projekt „Zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK prostredníctvom výstavby a
rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“.

Starosta obce oboznámil poslancov, že v rámci plánovaného projektu Výstavba chodníka
k osade MRK v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1, prioritná os 6 – technická vybavenosť
v obciach s prítomnosťou MRK, so spolufinancovaním 5%, je potrebné:
- upraviť PHSR obce v časti projektové zámery (aktivity),
- úpravu obsahu uznesenia podľa pokynov k žiadosti o ŽoNFP, ktoré musí obsahovať
- kód výzvy, názov projektu, súhlas OZ s predložením žiadosti, pričom ciele projektu sú
v súlade s PHSR, súhlas OZ so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.
Po prehodnotení podmienok výzvy a finančných limitov starosta obce navrhuje projekt rozšíriť
nasledovne:
− Výstavba chodníka od č. 125 po č. 132,
− Rekonštrukcia chodníka od č. 82 po č. 74 (OcÚ)
− Výstavba parkovacej plochy pred č. 74 (OcÚ).
Konečný stav projektu bude upravený podľa návrhu projektanta a možností v rámci
povoľovacích noriem. Poslanci vzali informácie starostu na vedomie a prerokovali návrh na
úpravu PHSR a podmienky ŽoNFP projektu „Zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK
prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“.
Návrh na uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a
1. súhlasí
a) s predložením Žiadosti o NFP
kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1,
Zameranie Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry
názov projektu: „Zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK
prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“,
b) so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu
2. potvrdzuje, že ciele projektu podľa bodu 1 sú v súlade so schváleným PHSR obce
Čečehov 2015-2021.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 31
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

B. Projekt „Rekonštrukcia a prístavba stolnotenisovej haly v obci Čečehovˇ“
Starosta obce oboznámil poslancov s výzvou SOaŠV na predkladanie žiadostí o poskytnutie
príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Predniesol návrh
na vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o NFP na zmenu stavby budovy vo
vlastníctve obce č. 43 - rekonštrukciu a prístavbu – na športovú halu, ktorú by využívali TJ
Čečehov (stolný tenis) a obyvatelia obce pre rôzne športové aktivity. Poslanci návrh prerokovali
a schválili.

Návrh na uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a
1. súhlasí s predložením Žiadosti o NFP
Výzva SOaŠVv
názov projektu: „Projekt rekonštrukcie a prístavby stolnotenisovej haly v obci“,
2. schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti podľa bodu 1 v sume do 2 000,- eur,
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 32
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

C. Zmena PHSR v súvislosťou s projektovými zámermi podľa uznesení č. 31 a 32 a oznámenie
o príprave projektu k zápisu obce do registra poskytovateľov SS.
Starosta obci informoval poslancov potrebe úpravy PHSR obce v súvislosti s so schválenými
projektami. Zároveň starosta obce podal poslancom informáciu o príprave projektu k podaniu
žiadosti o zápis obce Čečehov do registra poskytovateľov sociálnych služieb – SS základné
sociálne poradenstvo, podľa projektového zámeru KPSS obce Čečehov na roky 2018/2022.
Poskytovanie SS má priamu súvislosť s prípravou projektu na výstavbu a rekonštrukciu
chodníka. Poslanci informáciu vzali na vedomie
Návrh na uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a
1. berie na vedomie poslancom informáciu o príprave projektu k podaniu žiadosti o zápis
obce Čečehov do registra poskytovateľov sociálnych služieb – SS základné sociálne
poradenstvo, podľa projektového zámeru KPSS obce Čečehov na roky 2018/2022
2. schvaľuje úpravu PHSR obce Čečehov 2015-2021 v časti projektové zámery (aktivity)
doplnením
a) projektového zámeru „Zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK prostredníctvom
výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“ (výstavba chodníka od č. 125 k osade
MRK, výstavba parkovacej plochy pred obecným úradom, rekonštrukcia chodníka časť
č. 82-74.
b) projektového zámeru „Rekonštrukcia a prístavba stolnotenisovej haly v obci Čečehov“
(zmena užívania stavby – rekonštrukcia a prístavba – športová hala).
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 33
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 5/
Starosta obce podal poslancom OZ návrh na kúpu zánovného služobného auta, pretože služobné
auto je značne opotrebované a poškodené koróziou, a má predpokladá, že v septembri 2019
neprejde STK. Zároveň im oznámil, že vlastník – súkromná osoba, okres Vranov nad Topľou,
ponúka na predaj Škoda Fabia 1,2, ročník 2013, palivo – benzín, najazdených 80 000 km,

vrátane sezónne prezutia, cena 4990,- eur, po predbežnej dohode o kúpe znížená na 4 900,- eur.
Podľa vykonaného prieskumu trhu táto cena zodpovedá cenám ponúkaným za osobné vozidlá
tejto značky a vybavenie na trhu (s vyšším počtom najazdených kilometrov). Poslanci návrh
starostu prerokovali a schválili.
Návrh na uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
schvaľuje
1. kúpu ojazdeného osobného vozidla Škoda FABIA vo výške 4 900,- eur pre potreby
zabezpečenia úloh obce.
2. čerpanie univerzálneho úveru na pokrytie výdavkov spojených s kúpou vozidla podľa bodu
1 do yýšky 4 900,- eur
3. schvaľuje zmenu rozpočtu RO 7/2019.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 34
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 6/
Starosta obce predniesol poslancom správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly vykonanej
inventarizácie pokladne k 31.12.2018. Poslanci správu prerokovali bez pripomienok.
Návrh na uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky
obce o výsledkoch kontroly inventarizácie pokladne k 31.12.2018.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 35
Za:
Proti:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx

K bodu 7/
Projekt Jednoduché pozemkové úpravy v obci Čečehov
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že obec podala žiadosť o povolenie jednoduchých
pozemkových úprav v obci Čečehov v rámci projektu na vysporiadanie pozemkov pod obydliami
MRK podporovaného dotáciou MV SR 2019. Na základe dožiadania OÚ Michalovce odbor
pozemkový a lesný má obec doložiť zoznam navrhovaných náhradných pozemkov a určiť členov
komisie pre JPÚ k predmetnej žiadosti. Starosta obce navrhol OZ na vysporiadanie pozemkov
v obvode projektu JPÚ - náhradné pozemky:
− par. E KN č. 529, LV č. 484, trvalé trávnaté porasty, výmera 1 999 m2, vlastník Obec
Čečehov, podiel 1/1,
− par. E KN č. 1490, LV č. 484, trvalé trávnaté porasty, výmera 191 m2, vlastník Obec
Čečehov, podiel 1/1.
− Zároveň navrhol, aby poslanci OZ vybrali členov komisie pre JPÚ v Čečehove.
Poslanci návrh prerokovali a schválili.

Návrh na uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a
1. schvaľuje náhradné pozemky na vysporiadanie pozemkov v obvode projektu JPÚ
Čečehov 2019
− par. E KN č. 529, LV č. 484, trvalé trávnaté porasty, výmera 1 999 m2, vlastník Obec
Čečehov, podiel 1/1,
− par. E KN č. 1490, LV č. 484, trvalé trávnaté porasty, výmera 191 m2, vlastník Obec
Čečehov, podiel 1/1.
2. určuje členov komisie pre JPÚ v obci Čečehov: Katarínu Bocanovú, Branislav Hreňa
a Rastislava Terezku.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 36
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 8/
A. Starosta obce informoval poslancov, že na bankový účet obce bola pripísaná dotácia –
refundácia PPA na projekt „Rekonštrukcia chodníkov“ v plnej výške, ktorou bol splatený
krátkodobý úver na predfinancovanie projektu
B. Starosta obce informoval poslancov o ukončení projektu „Intenzifikácia triedenia
komunálnych odpadov“ prevzatím malotraktora s vlečkou a pripísaním dotácie
Envirofondu na bankový účet obce.
C. K príprave VATRA 2019 – starosta obce informoval poslancov, že spolu s pozvánkou
pre obyvateľov budú distribuované aj lístky na guľáš a nápoj. Vystúpia skupina Kalich
(aj ozvučenie), FS z Továrneho, spevácka skupina pri Jednote dôchodcov Michalovce,
pre deti Babysitting Košice a maľovanie na tvár.
D. Rastislav Terezka oboznámil starostu a poslancov s kladnými ohlasmi k zrekonštruovanej
autobusovej zastávke pre KD.
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 ...........................................
Katarína Bocanová...........................................

