ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čečehove
dňa 16. 12. 2018 o 15.30 hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení.
Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole.
Návrh na schválenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2021.
Návrh na schválenie viacročného rozpočtu obce Čečehov na roky 2019-2021.
Poskytnutie príspevku na Doplnkové dôchodkové sporenie pre starostu obce.
Návrh na schválenie – VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Návrh na schválenie - VZN o miestnom poplatku za tuhý komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
10. Návrh na schválenie – VZN o miestnych daniach
11. Návrh na schválenie – členovia kultúrno-športovej komisie pri OZ
12. Návrh - preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky starostu obce za rok 2017
13. Plán úprav vnútorných priestorov KD - oznámenie
14. Rôzne
15. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

K bodu 1/
Zasadnutie OZ otvoril Stanislav Mráz, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci
(5/0) a OZ je uznášaniaschopné. Za zapisovateľa zápisnice určil Emíliu Vajdovú – odb. referentku
OcÚ. Za overovateľov zápisnice určil Martina Lehotaya a a Miloslava Gameca. Následne starosta
obce predniesol návrh uznesenia na schválenie programu zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje predložený program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 7
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 5/0/0) schválené- neschválené

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

K bodu 2/
Kontrola uznesení – neboli prijaté žiadne uznesenia na prerokovanie
K bodu 3/
Hlavná kontrolórka obce podala OZ správu o kontrole „Stavu záväzkov a pohľadávok a celkového
dlhu obce v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení k 9/2018. Poslanci vzali správu na vedomie bez pripomienok.
K bodu 4/
Hlavná kontrolórka obce predložila OZ návrh na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na I. polrok 2019. Návrh bol riadne zverejnený na úradnej tabuli a webstránke

obce od 30.11.2018 a zo strany obyvateľov neboli podané žiadne pripomienky. Poslanci návrh
prerokovali a schválili.
Návrh na uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Čečehov na I. polrok 2019.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 8
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 5/0/0) schválené- neschválené

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

K bodu 5/+6/
K rokovaniu OZ o návrhu viacročného rozpočtu obce Čečehov na roky 2019-2021 starosta obce
konštatoval, že návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webstránke obce od 29.11.2018 a zo
strany obyvateľov neboli podané žiadne pripomienky. Následne požiadal hlavnú kontrolórku
o prednesenie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu. Hlavná kontrolórka
predniesla OZ stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2021, v ktorom
konštatovala, že rozpočet je zostavený v súlade s právnymi normami a odporučila OZ predložený
návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2020-2021 vziať na vedomie, a to
z dôvodu, že návrh rozpočtu na roky 2020-2021 sa zostavuje ako orientačný-výhľadový. Poslanci
návrh viacročného rozpočtu obce prerokovali a schválili návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove
1. berie na vedomie
a) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Čečehov na roky
2019-2021
b) viacročný rozpočet obce v časti „Rozpočet obce Čečehov na roky 2020-2021“
2. schvaľuje Viacročný rozpočet obce na roky 2019-2021 v časti „Rozpočet obce Čečehov
na rok 2019“
Rekapitulácia
viacročného
rozpočtu
na roky 2019-2021
Bežné príjmy

Skutočné
plnenie
za rok 2016

Skutočné
plnenie
za rok
2017

Schválený
rozpočet
na rok
2018

Schválený Očakávaná
rozpočet skutočnosť
na rok
za rok
2018
2018

Rozpočet
na rok
2019

Rozpočet
na rok
2020

Rozpočet
na rok
2021

116 305,84

114 205,29

104 978,24

133 031,16

133 031,16

112 849,88

110 499,00

110 499,00

Bežné výdavky

92 999,48

106 051,82

104 978,24

131 847,49

131 847,49

112 849,88

110 499,00

110 499,00

Bežný rozpočet

23 306,36

8 153,47

0,00

1 183,67

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 249,98

10 000,00

31 200,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet

16 566,40

31 200,00

-16 566,40

4 750,02

-10 000,00

-31 200,00

0,00

0,00

0,00

BR + KR spolu

6739,96

12903,49

-10000

-30016,33

0

0

0

Finančné príjmy

1 000,00

4 499,98

11 000,00

31 816,33

31 816,33

1 000,00

1 011,49

0,00

Finančné výdavky

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 011,49

0,00

0,00

3 499,98

10 000,00

30 816,33

0,00

0,00

0,00

6 739,96

16 403,47

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

Finančné operácie
Hospodárenie obce

Podrobné údaje schváleného rozpočtu tvoria prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 9
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 5/0/0) schválené- neschválené

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

K bodu 7/
Starosta obce požiadal OZ o schválenie príspevku k doplnkovému dôchodkovému sporeniu
v nezmenenej o výške 15,- € mesačne, z dôvodu, že začalo nové funkčné obdobie.
V predchádzajúcom funkčnom období mal tento príspevok schválený. Poslanci žiadosť
prerokovali a schválili bez pripomienok.
Návrh na uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje príspevok obce Čečehov k doplnkovému
dôchodkovému sporeniu starostu obce vo výške 15,- € mesačne.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 10
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 5/0/0) schválené- neschválené

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

K bodu 8/
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie nového VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s účinnosťou od 1.1.2019. Podstatnou
zmenou oproti platnému VZN je úprava čl. 9 nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom,
kde boli zmenené podmienky v počte nádob na komunálny odpad s prihliadnutím na počet členov
domácnosti. Návrh reaguje na potreby zvýšenia separácie odpadu a zvýšené sadzby za uloženie
odpadu v roku 2019. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webstránke obce od
30.11.2018 a zo strany obyvateľov neboli podané žiadne pripomienky. Poslanci návrh prerokovali
a schválili.
Návrh na uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a schvaľuje VZN č. 1/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 11
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 5/0/0) schválené- neschválené

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

K bodu 9/
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie nového VZN o miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý nadväzuje na VZN č. 1/2018 a reaguje na
potreby zvýšenia separácie odpadu a zvýšené sadzby za uloženie odpadu v roku 2019. Podstatnou
časťou je zvýšenie výšky poplatku za komunálny odpad na 1 osobu za kalendárny rok z pôvodných
10,- eur osoba/rok na 15,- eur osoba/rok, nakoľko obec dlhodobo dopláca viac ako polovicu
skutočných výdavkov za zber a likvidáciu komunálneho odpadu ročne, čo negatívne ovplyvňuje
hospodárenie a rozvoj obce. Keďže z prevádzkových dôvodov nie je možné v súčasnosti zaviesť
sledovaný množstvový zber (dôvody na strane firmy, ktorá odpad zberá a likviduje), bolo nutné
pristúpiť k tomuto navýšeniu, ktorého výška však v konečnom dôsledku aj naďalej nebude
postačovať na krytie celých výdavkov. Zároveň boli do návrhu zakomponované úľavy pre vybrané
skupiny obyvateľov tak, aby zohľadňovali sociálnu situáciu poplatníkov. Návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a webstránke obce od 30.11.2018 a zo strany obyvateľov neboli
podané žiadne pripomienky. Poslanci návrh prerokovali a schválili.

Návrh na uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a schvaľuje VZN č. 2/2018 o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 12
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 5/0/0) schválené- neschválené

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

K bodu 10/
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie nového VZN o miestnych daniach.
Návrh nového VZN neprináša závažné zmeny, reaguje na potrebuje zosúladenia VZN s platnou
legislatívou, a teda so zlúčením dvoch pôvodných VZN o dani z nehnuteľností a dani za psa.
Zároveň návrh mení výšku dani za psa z pôvodných 3,32 eur na 3,50 eur. Návrh VZN bol
zverejnený na úradnej tabuli a webstránke obce od 30.11.2018 a zo strany obyvateľov neboli
podané žiadne pripomienky. Poslanci návrh prerokovali a schválili.
Návrh na uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a schvaľuje VZN č. 3/2018 o miestnych
daniach.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 13
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 5/0/0) schválené- neschválené

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

K bodu 11/
Starosta obce predniesol na rokovanie návrh na schválenie členov komisie pre kultúru a šport,
ktorých oslovili poslanci a starosta obce po poslednom zasadnutí OZ, a ktorí vyjadrili súhlas
s prácou v komisii. Zároveň starosta navrhol, aby ďalšími členmi komisie boli všetci poslanci.
Pán Terezka navrhol, aby ustanovenie členov komisie bolo platné od 1.1.2019, z dôvodu
potrebných personálnych úkonov. Poslanci návrh prerokovali a schválili.
Návrh na uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove s platnosťou od 1. januára 2019 ustanovuje za členov komisie
pre kultúru a šport
a) z radov občanov Ivetu Staruchovú, Rastislava Bocana, Jozefa Borzu, Martina Kozáka,
b) poslancov Katarínu Bocanovú, Branislava Hreňa, Martina Lehotaya, Rastislava Terezku.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č.14
( 5/0/0) schválené- neschválené
Za:
Katarína Bocanová, Miloslav Gamec, Branislav Hreňo, Martin Lehotay,
Rastislav Terezka
Proti:
xxxxxx
Zdržal sa:
xxxxxx

K bodu 12/
Starosta obce požiadal poslancov o preplatenej 51 hodín nevyčerpanej časti dovolenky starostu
obce v predchádzajúcom volebnom období za rok 2017, v opačnom prípade táto nevyčerpaná
dovolenka prepadne. Starosta obce odôvodnil nevyčerpanie dovolenky pracovnou
zaneprázdnenosťou v roku 2018. Poslanci žiadosť prerokovali a schválili.
Návrh na uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje preplatenie 51 hodín nevyčerpanej časti dovolenky
starostu obce Stanislava Mráza za rok 2017 vo výplatnom termíne za december 2018.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č.16
( 5/0/0) schválené- neschválené
Za:
Katarína Bocanová, Miloslav Gamec, Branislav Hreňo, Martin Lehotay,
Rastislav Terezka
Proti:
xxxxxx
Zdržal sa:
xxxxxx
K bodu 13/
Starosta obce oboznámil poslancov o plánovaných úpravách vnútorných priestorov kultúrneho
domu, a to rozšírenie kuchyne sanáciou priečky a vytvorenie priechodu medzi malou a veľkou
sálou pre potreby účinkujúcich. Úpravy budú vykonané vo vlastnej réžii. Zároveň ich informoval,
že vďaka dotácii MF SR na individuálne potreby sa rozšíril inventár kultúrneho domu – kuchyne
o nerezový kuchynský nábytok. Poslanci vzali oznámenie starostu na vedomie bez pripomienok.
K bodu 14/ Rôzne
A. Starosta obce informoval poslancov, že v čase Silvestra plánuje dovolenku mimo územia
SR. Požiadal zástupcu starostu a predsedu komisie pre kultúru a šport, aby v prípade
záujmu zo strany občanov zabezpečili organizáciu tradičného posedenia pri silvestrovskej
kapustnici, ku ktorému obecný úrad poskytne súčinnosť. Všetci poslanci sa zhodli, že
organizačne pomôžu zástupcovi starostu a predsedovi komisie pre kultúru a šport so
zabezpečením podujatia.
B. Starosta obce informoval poslancov, že dostal ponuku na odkúpenie kovovej väzníkovej
strechy, ktorá by mohla slúžiť na zastrešenie budovy. Avšak po obhliadke kovovej
konštrukcie a zhodnotení statikom tato konštrukcia v sebe skrýva možné riziká v záťaži
väzníkov a strecha by nebola v súlade s platnými normami stavby a bezpečnosť.
Z uvedeného dôvodu ponuku odmietol.

K bodu 15
Starosta obce poďakoval zúčastneným na účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapisovateľ:
Emília Vajdová .............................................
Overovatelia:
Martin Lehotay ...........................................
Miloslav Gamec ...........................................

