ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čečehove
dňa 29. 4. 2019 o 19.15 hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení.
Schválenie prenájmu č. E 1501 (C 274) KN v obci Čečehov podľa osobitného zreteľa.
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018, správa o výsledku kontroly
plnenia rozpočtu za rok 2018.
5. Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2018
6. Návrh na schválenie ZÚ za rok 2018 ( Záverečný účet je zverejnený na www.cecehov.sk –
úradná tabuľa).
7. Oznam o pripravovaných a vyhlásených projektoch.
8. Návrh na schválenie žiadosti rozšírenie kamerového systému v obci Čečehov
9. Prerokovanie žiadosti správcu rímskokatolíckej cirkvi v Zalužiciach.
10. Rôzne
11. Záver
1.
2.
3.
4.

K bodu 1/
Zasadnutie OZ otvoril Stanislav Mráz, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní 3 poslanci (3/2)
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 Katarínu Bocanovú. Následne starosta obce predniesol návrh
uznesenia na schválenie programu zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje predložený program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 19
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené)

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 2/
Kontrola uznesení – neboli prijaté žiadne uznesenia na prerokovanie.
Starosta obce zhodnotil kladný priebeh XXIII. ročníka Čečehovského polmaratónu a poslancom
OZ poďakoval sa im za pomoc pri organizácii podujatia.
K bodu 3/
Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou riešenia užívania časti pozemku vo vlastníctve
obce LV č. 484, par. E 1501 (C 274), ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti nehnuteľností
užívateľa Antona Hospodyho. Ide o cíp pozemku vo výmere 125 m2, ktorý Anton Hospody
dlhodobo využíva ako súčasť svojho ohradeného dvora a užívanie majetku obce doposiaľ nebolo
riešené. Starosta podal návrh na prenajatie uvedeného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa vo
výške 1,- euro ročne. Poslanci nemali voči návrhu žiadne pripomienky.

Návrh na uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje
a) prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce LV č. 484, E par. č. 1501 (KCN par. č. 274)
vo výmere 125 m2 nájomcovi Antonovi Hospodymu, nar. 16.12.1959, trvale bytom
Čečehov 132, v cene 1,- euro ročne, a to z dôvodu osobitného zreteľa, keďže predmetný
pozemok tvorí dlhodobo súčasť ohradeného dvora pri rodinnom dome súp. č. 132.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 20
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 4/
Hlavná kontrolórka zhrnula poslancom hlavné body Správy o kontrolnej činnosti za rok 2018,
ktorú doručila na obecný úrad 31.1.2019. Následne podala správu o výsledku kontroly plnenia
rozpočtu za rok 2018. Poslanci nemali k správam hlavnej kontrolórky pripomienky a obidve
správy vzali na vedomie.
Návrh na uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove berie na vedomie
b) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018,
c) Správu o výsledku kontroly plnenia rozpočtu za rok 2018.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 21
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 5/ a 6/
Hlavná kontrolórka predniesla poslancom stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018.
Konštatovala, že vypracovanie návrhu ZÚ, ako aj zverejnenie návrhu bolo prevedené v súlade
s platnou legislatívou. V krátkosti zhrnula hlavné body týkajúce sa hospodárenia obce za rok 2018,
ako aj dôvod výsledku rozpočtového hospodárenia obce – schodok bežného a kapitálového
rozpočtu vo výške 124 878,83 eur, a to
– predfinancovanie investičného projektu Rekonštrukcia chodníka v obci Čečehov z krátkodobého
úveru, ktorý je splatný po ukončení kontroly na základe refundácie nákladov v rámci PRV SR
2014-2020,
- financovanie projektu „Objekt pre kultúru“ z prostriedkov rezervného fondu obce,
- financovanie projektu „Kamerový systém obce“ z prostriedkov rezervného fondu a dotácie MV
SR z roku 2017.
Záverom odporučila schváliť hospodárenie obce a záverečný účet za rok 2018 bez výhrad.
Následne starosta obce vyzval poslancov, aby podali pripomienky a návrhy k návrhu Záverečného
účtu obce za rok 2018, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce 13.4.2019.
Poslanci nemali k návrhu pripomienky.

Návrh na uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2018,
2. schvaľuje
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad,
b) použitie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 963,75 eur,
3. berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 124 878,83
eur.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 22
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 7/ a 8
Starosta oboznámil poslancov s výzvou MV SR na vybudovanie alebo rozšírenia kamerového
systému obcí v rámci prevencie kriminality. Spoluúčasť obce vo financovaní projektu je 5%.
Rozšírenie jestvujúceho kamerového systému obce je potrebné vzhľadom na vandalizmus a inú
protispoločenskú činnosť, ktorá bola zaznamená v priebehu roka, naposledy znehodnotenie
náhrobkov na cintoríne vytrhnutím nerezových svietnikov a ich odcudzením. Vzhľadom k tomu,
že pozvánka na zasadnutie bolo zaslaná 23.4.2019 a starosta získal nové informácie k výzve
25.4.2019 po konzultáciách na OÚ v Košiciach, táto výzva sa však týka väčších obcí a miest, ktoré
majú obecnú políciu. Po prehodnotení týchto informácií podal starosta obce návrh poslancom na
investičný zámer – rozšírenie kamerového systému len na časť „Obecný cintorín“. Predbežný
rozpočet po konzultáciách so správcom kamerového systému obce je do 2 400,- eur, s trasou
optického kábla po rozhlasových alebo elektrických stĺpov od súp. č. 124. Poslanci návrh starostu
prerokovali a požiadali účtovníčku obce o vyjadrenie k možnosti financovania projektu
z finančných prostriedkov obce. Účtovníčka obce následne podala poslancom informáciu
o rozpočtovom opatrení RO 2/2019, úprave rozpočtu – zaradení cudzích účelovo určených
prostriedkoch do príjmov a výdavkov obce a úprave položiek výdavkovej časti rozpočtu. Zároveň
poslancov informovala o možnosti financovania projektu rozšírenia kamerového systému
z rezervného fondu obce a predložila návrh na rozpočtové opatrenie. Poslanci informáciu vzali na
vedomie a schválili návrh rozpočtového opatrenia RO 3/2018.
Návrh na uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. schvaľuje
a) projekt „Rozšírenie kamerového systému obce – časť Obecný cintorín“
v finančných prostriedkov obce,
b) čerpanie rezervného fondu obce na financovanie projektu podľa písm. a) vo výške 2 400,eur,
c) rozpočtové opatrenie RO 3/2019
2. berie na vedomie zmenu rozpočtu výdavkov RO 2/2019.

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 23
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 9
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Štefana Osloviča správcu rímskokatolíckej cirkvi
o predĺženie, resp. obnovenie zmluvy č. 15/2015 o bezodplatnej výpožičke kosačky HONDA
vlastníka Rímskokatolícka cirkev farnosť Čečehov vypožičiavateľovi Obci Čečehov pre potreby
obce za obstaranie údržbe zelene v objekte rímskokatolíckeho kostola v Čečehove. Platnosť
zmluvy končila 31.12.2018 a z dôvodu zmeny správcu farnosti nemohla byť prerokovaná pred
ukončením platnosti. Poslanci návrh prerokovali.
Návrh na uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
schvaľuje návrh Zmluvy o výpožičke stroja HONDA OTAVA podľa podmienok uvedených
v zmluve č. 15/2015 medzi požičiavateľom Rímskokatolícka cirkev farnosť Čečehov a Obcou
Čečehov s platnosťou do 30.11.2022.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 24
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 10/ Rôzne
A. Starosta obce informoval poslancov o pozvánke na akciu družobnej obce Blažice – „Súťaž
vo varení guľášu a cyklotúra“ dňa 11.5.2019. Zároveň požiadal poslancov, aby sa podľa
možnosti tejto akcie zúčastnili. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
B. Starosta obce oboznámil poslancov, že pri príležitosti MDD a Dńa matiek a otcov plánuje
usporiadať výlet na termálne kúpalisko v Maďarsku dňa 22.6.2019. Poslanci vzali informáciu
na vedomie bez pripomienok.
C. Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Miroslava Kuchtu, Senné 219 o prenájom
nebytových priestorov č. 43 na zriadenie predajne potravín. Starosta obce upozornil
poslancov na zlý stav elektrického vedenia a žumpy, čo môže ovplyvniť schválenie
prevádzky predajne zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Obec ako
prenajímateľ je už v súčasnosti zodpovedná za stav prenajímaných priestorov a v prípade
havarijného stavu budovy je aj právne zodpovedná za spôsobené škody (finančné aj na
zdraví). Budova si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu alebo opravy najmä elektrického
vedenia, žumpy a krovu, ktorý sa na niektorých miestach prepadáva a zateká. Poslanci
prerokovali informácie o stave nebytových priestorov a konštatovali, že čiastočné opravy,
ktoré by vykonal prenajímateľ, nie sú dostatočné na vykrytie rizika havárie. Keďže
v rozpočte obce v v tomto roku nie sú vyčlenené prostriedky na rozsiahlejšie úpravy,
prenájom nebytových priestorov v súčasnom stave nie je možný.

Návrh na uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
zamieta žiadosť Miroslava Kuchtu, Senné 219 o prenájom nebytových priestorov č. 43 na
zriadenie predajne potravín z dôvodu havarijného stavu budovy.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 25
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 3/0/0) schválené- neschválené

Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka
xxxxxx
xxxxxx

K bodu 11
Starosta obce poďakoval zúčastneným na účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapisovateľ:
Emília Vajdová .............................................
Overovatelia:
Rastislav Terezka ...........................................
Katarína Bocanová...........................................

