Obec Č E Č E H O V
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čečehov zo dňa 26.7.2018
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

1. Zasadnutie OZ otvoril Stanislav Mráz, starosta obce. Za zapisovateľa zápisnice určil Emíliu
Vajdovú, za overovateľov zápisnice určil Martina Lehotay a Rastislava Terezku. Starosta
obce skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci OZ (5/5) OZ je uznášania schopné. Starosta
podal návrh na doplnenie bodu Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
II. polrok 2018 a následne podal návrh na schválenie upraveného programu zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 157
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje program zasadnutia.
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesenia
3. Správa o schválenej dotácii MF SR na individuálne potreby obce Čečehov
4. Návrh na schválenie počtu poslancov a stanovenie úväzku starostu na volebné obdobie
2018-2022 na základe zákona 369/1990 o obecnom zriadení.
5. Návrh na schválenie zmien smernice o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku obce.
6. Príprava schválenie programu na oslavy obce pri príležitosti 600. výročia od prvej písomnej
zmienky.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
8. Rôzne
9. Záver
Hlasovanie k uzneseniu č. 157
(5/0/0) schválené
Za:
Ing. Martin Rovňák, Ľudmila Škreptáčová, Martin Lehotay, Anna Hreňová,
Rastislav Terezka
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
2. Kontrola uznesení
Bez
3. Starosta obce oboznámil poslancov, že na základe žiadosti obce bola schválená žiadosť MF
SR na individuálne potreby obce na rok 2018 na akciu Materiálno-technické zabezpečenie
kultúrneho domu – obstaranie inventáru – bežné výdavky v sume 8 910,- €, spoluúčasť obce
je 990,- €, spolu na akciu je vyčlenených 9 900,- €. Na časť inventáru už prebehlo úspešné
verejné obstarávanie cez elektronický kontraktačný systém (stoly, stoličky, 5-horákový
sporák), ďalšia časť verejného obstarávanie je v riešení. Poslanci vzali informáciu starostu
obce na vedomie bez pripomienok.

4. Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie počtu poslancov a stanovenie
úväzku starostu na volebné obdobie 2018-2022 na základe zákona 369/1990 o obecnom
zriadení.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v ust. § 11 upravuje povinné uznesenia obecného zastupiteľstva pred
komunálnymi voľbami takto: Podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov platí: (3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred
voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov
Podľa § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v. z. p. „Volebné obvody a počet poslancov obecného
zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o
vyhlásení volieb“.
Návrh na uznesenie č. 158
Obecné zastupiteľstvo obce Čečehov
na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.p. určuje pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 volebné obvody a počet poslancov
obecného zastupiteľstva v nich takto:
1. jeden volebný obvod č. 1 pre celé územie obce Čečehov
2. volebný obvod č. 1 - počet poslancov: 5
Hlasovanie k uzneseniu č. 158
(5/0/0) schválené
Za:
Ing. Martin Rovňák, Ľudmila Škreptáčová, Martin Lehotay, Anna Hreňová,
Rastislav Terezka
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
.. i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona 11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia
na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,“
Návrh na uznesenie č. 159
Obecné zastupiteľstvo obce Čečehov určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce
Čečehov takto : 100 %, t. j. plný úväzok.
Hlasovanie k uzneseniu č. 159
(5/0/0) schválené
Za:
Ing. Martin Rovňák, Ľudmila Škreptáčová, Martin Lehotay, Anna Hreňová,
Rastislav Terezka
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
5. Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie návrh na zmenu smernice
o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku obce - kultúrneho domu, a to z dôvodu,
že v poslednom období zaznamenal zvýšený záujem o krátkodobý jednorazový prenájom
skupín obyvateľov obce i mimo obce, kde je predpokladané zvýšené riziko poškodenia
majetku obce bez vymožiteľnosti náhrady škody. Preto starosta obce navrhol, aby
v odôvodnených prípadoch bolo možné vybrať zálohu za prenájom, ktorej výšku určí OZ
a po ukončení prenájmu (ak nedôjde k poškodeniu majetku) sa záloha vráti v plnej výške,
resp. v alikvotnej čiastke po odpočítaní škody na majetku. Poslanci návrh prerokovali.

Návrh na uznesenie č. 160
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a schvaľuje dodatok k vnútornej smernici
č. IS 6-2011 o stanovení výšky poplatkov za služby poskytované Obecným úradom
v Čečehove takto:
Čl. 3 Podmienky poskytovania spoplatnených služieb
1. Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa Čl. 1 je krátkodobý, max. 3
po sebe nasledujúce dni
2. služby podľa tejto smernice poskytuje obec
a) obyvateľom obce,
b) vlastníkom a užívateľom nehnuteľností v intraviláne obce,
c) pozostalým v prípade usporiadania karu, ak sa pohreb uskutoční na obecnom cintoríne
v Čečehove
3. V prípade krátkodobého prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce nájomca
zaplatí zálohu do výšky 1 000,- eur, ktorá mu bude po ukončení prenájmu (ak nedôjde
k poškodeniu majetku) vrátená v plnej výške, resp. v alikvotnej čiastke po odpočítaní
škody na majetku. Výšku zálohy pre nájomcu určuje starosta obce.
Hlasovanie k uzneseniu č. 160
(5/0/0) schválené
Za:
Ing. Martin Rovňák, Ľudmila Škreptáčová, Martin Lehotay, Anna Hreňová,
Rastislav Terezka
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx

6. Starosta obce oboznámil poslancov s vykonanými prípravami na oslavy obce. Zároveň
podal návrh, aby pri tejto príležitosti boli aspoň ďakovným listom a malou pozornosťou
ocenení ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu Čečehova. Oboznámil
poslancov, že z dôvodu sobáša v termíne osláv nemôže byť slávnostná omša v kostole, ale
pán farár sa zúčastní obradu uvedenia monografie v kultúrnom areáli. Potom podal návrh
na základnú kostru programu osláv. Zoznam pre poďakovanie bude predmetom ďalšieho
rokovania.
Návrh na uznesenie č. 161
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo
1. program na oslavy obce pri príležitosti 600. výročia od prvej písomnej zmienky
2. odovzdanie ďakovných listov ľuďom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu
a propagáciu obce pri príležitosti osláv
Hlasovanie k uzneseniu č. 161
(5/0/0) schválené
Za:
Ing. Martin Rovňák, Ľudmila Škreptáčová, Martin Lehotay, Anna Hreňová
Rastislav Terezka
Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx

8. Starosta obce preniesol návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2018
Návrh na uznesenie č. 162
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018
Hlasovanie k uzneseniu č. 161
(5/0/0) schválené
Za:
Ing. Martin Rovňák, Ľudmila Škreptáčová, Martin Lehotay, Anna Hreňová
Rastislav Terezka

Proti:
xxx
Zdržal sa:
xxx
8. Rôzne
A. Ing Rovňák upovedomil poslancov a starostu na hluk v nočných hodinách (po 23:00),
ktorý spôsobujú obyvatelia rómskej komunity, ktorí sa v tom čase pohybujú na uličke smerom
k Agrospolu. Kričia, spievajú, búchajú do brán rodinných domov a porušujú nočný kľud. Túto
skutočnosť potvrdila aj p. Škreptáčová. Starosta obce povedal, že prešetrí podnet poslancov,
avšak požiadal ich aby zapísali aspoň približný čas v jednotlivých dňoch, aby bolo možné
urýchliť šetrenie pomocou kamerového systému obce.
8. Záver
Starosta obce zasadnutie OZ ukončil po prerokovaní všetkých bodov programu.
Zapisovateľ: Emília Vajdová............................................
Overovatelia: Rastislav Terezka........................................
Martin Lehotay ..........................................

