ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čečehove
dňa 30. 1. 2019 o 16.15 hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení.
Návrh na schválenie propozícií XXIII. ročníka ČPM.
Oznam o pripravovaných a vyhlásených projektoch.
Oznam o úpravách vnútorných priestorov kultúrneho domu.
Rôzne
Záver

K bodu 1/
Zasadnutie OZ otvoril Stanislav Mráz, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci (4/1)
a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec Miloslav Gamec sa ospravedlnil z dôvodu PN. Za
zapisovateľa zápisnice určil Emíliu Vajdovú – odb. referentku OcÚ. Za overovateľov zápisnice
určil Branislava Hreňa a Katarínu Bocanovú. Následne starosta obce predniesol návrh uznesenia
na schválenie programu zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje predložený program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 16
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 4/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Martin Lehotay, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 2/
Kontrola uznesení – neboli prijaté žiadne uznesenia na prerokovanie.
Starosta obce zhodnotil kladný priebeh silvestrovského posedenia obyvateľov pod záštitou
poslancov OZ a poďakoval sa im za organizáciu podujatia.
K bodu 3/
Starosta obce predniesol poslancom návrh na propozície XXIII. ročníka ČPM v termíne
31.3.2019. Zmena oproti minulému roku sa týka návrhu úpravu štartovného poplatku na 8,-/10,eur a zmenu limitu počtu prihlásených účastníkov na 200. Poslanci návrh prerokovali a schválili
bez pripomienok.
Návrh na uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
Čečehovského polmaratónu.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 17
Za:
Proti:
Zdržal sa:

schvaľuje

predložené

Propozície

( 4/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Martin Lehotay, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

XXIII.

ročníka

K bodu 4/
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s vyhlásenou výzvou Splnomocnenca vlády SR pre mládež
na šport na detské ihriská. Žiadosť o dotáciu sme podali už 3x v rokoch 2017,2018, 1x bola zrušená
výzvy, 1x sme nepostúpili z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov a tretia žiadosť
z rezervy predsedu Vlády SR nebola vyhodnocovaná. Spoluúčasť obce pri vyhlásenom projekte
je minimálne 5 % z celkových výdavkov. Poslanci vzali informáciu starostu o výzve na vedomie.
Následne podal starosta návrh na schválenie projektu výstavby detského ihriska v roku 2019 vo
výške maximálne 15 000,- eur a zároveň návrh na rozpočtového opatrenie – zmenu rozpočtu úprava rozpočtu o čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky – výstavba detského ihriska
v sume minimálne 5% z celkových výdavkov. Poslanci návrh prerokovali, prehodnotili výšku
spoluúčasti obce na 1 000,- eur a schválili v znení:
Návrh na uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. berie na vedomie oznámenie starostu obce o vyhlásení výzvy Splnomocnenca vlády SR pre
mládež na šport na Podporu rozvoja športu na rok 2019
2. schvaľuje
a) realizáciu projektu výstavby detského ihriska pod podmienkou schválenia žiadosti o dotáciu
z projektu Podpora rozvoja športu na rok 2019
b) čerpanie rezervného fondu obce na realizáciu projektu podľa bodu a)
c) rozpočtové opatrenie RO 1/2019 podľa bodu a) a b).
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 18
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 4/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Miloslav Gamec, Branislav Hreňo, Martin Lehotay, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 5/
Starosta obce informoval poslancov o úpravách vnútorných priestorov kultúrneho domu –
kuchyne a prechodu do veľkej sály, ktoré vykonávame svojpomocne – zamestnanec obce
a dohodári na menšie obecné služby. Poslanci vzali informáciu na vedomie bez pripomienok.

K bodu 6/ Rôzne
A. Starosta obce informoval poslancov o príprave tradičnej akcie – Uvítanie do života detí na
rodených v roku 2018. Z dôvodu, malého počtu novonarodených detí v roku 2018 starosta
obce spolu s členkou kultúrnej komisie p. Bocanovou
B. absolvujú po predchádzajúcom súhlase rodičov návštevu detí v rodine a odovzdajú im
plaketky občanov obce Čečehov a malú pozornosť.
C. Starosta obce informoval poslancov o novele zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v časti odmeňovanie zástupcu starostu obce. Predmetnou novelou sa mení postup
odmeňovania zástupcu starostu obce, ktorý nie je uvoľnený na výkon funkcie. Mesačnú
odmenu zástupcu starostu podľa novely určuje starosta. Z tohto dôvodu starosta obce podal
návrh na úpravu Zásad odmeňovania poslancov OZ, ktorý bol schválený dňa 30.11.2018
uznesením OZ č. 4, a to formou dodatku č. 1, ktorým sa upravia časti týkajúce sa
odmeňovania zástupcu starostu obce. Poslanci vzali informáciu starostu na vedomie, návrh
dodatku prerokovali a schválili bez pripomienok.

Návrh na uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. berie na vedomie oznámenie starostu obce novele zákona č. 369/1990 Zb.
2. schvaľuje úpravu Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čečehov
zo dňa 30. 11. 2018 Dodatkom č. 1/2019 v zmysle zákona č. 5/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 18
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 4/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Miloslav Gamec, Branislav Hreňo, Martin Lehotay, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 7
Starosta obce poďakoval zúčastneným na účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapisovateľ:
Emília Vajdová .............................................
Overovatelia:
Branislav Hreňo ...........................................
Katarína Bocanová...........................................

