ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čečehove
dňa 7. 10. 2019 o 16.00 hod.
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení.
Prerokovanie poriadku v priestoroch osídlenia MRK s členmi rómskej komunity.
Prerokovanie príprav osláv „Október – mesiac úcty k starším“
Návrh na schválenie žiadosti PZ KRAK o dotáciu na vykrytie elektrickej energie pre
chladiaci box a prenájom priestorov pre chladiaci box.
Správa o podaných a schválených projektoch pre Obec Čečehov.
Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole.
Rôzne
Záver

K bodu 1/
Zasadnutie OZ otvoril Stanislav Mráz, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci (4/5)
a OZ je uznášaniaschopné. Poslanec Miloslav Gamec je ospravedlnený z dôvodu PN. Za
zapisovateľa zápisnice určil Emíliu Vajdovú – odb. referentku OcÚ. Za overovateľov zápisnice
určil Branislava Hreňa a Rastislava Terezku. Poslanci návrh na doplnenie prerokovali a následne
schválili upravený program zasadnutia.
Návrh na uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje upravený program zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 37
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 4/0/0) schválené- neschválené)

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

K bodu 2/
Kontrola uznesení
K uzneseniu č. 27/1 z 4.7.2019 a 31 z 29.7.2019 - schválený investičný zámer projekt „Zlepšenie
dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej
infraštruktúry“ a schválené podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
OPLZ-POpSC611-2019-1, prioritná os 6 technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK,
so spolufinancovaním obce 5 % ˇ
Starosta obce informoval poslancov, že žiadosť je podaná, avšak stále nie je ukončené
územné konanie, pretože SPP –distribúcia a. s. podala záporné stanovisko k umiestneniu stavby
a napriek urgencii chýba aj stanovisko KSK. Obec podala žiadosť o prehodnotenie stanoviska
SPP.
Poslanci prerokovali a vzali kontrolu uznesení na vedomie bez pripomienok a návrhov.
Návrh na uznesenie č. 38

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a berie na vedomie bez pripomienok informácie
starostu k projektu „Zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK prostredníctvom výstavby
a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“ starostu obce v rámci kontroly uznesení.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 38
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 4/0/0) schválené- neschválené)

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

K bodu 3/
Bod 3 sa týkal problému udržiavania verejného poriadku a nakladania s odpadmi na území
obec, ktorý sa starosta rozhodol prejednať s prizvanými zástupcami obyvateľov osídlenia
MRK pred poslancami OZ.
Starosta obce oboznámil poslancov s problémom vytvorenej čiernej skládky odpadov
v priestoroch osídlenia obyvateľov MRK. Zástupcovia osídlenia potvrdili pre poslancami
existenciu veľkého množstva rôznych odpadov na pozemkoch, ktorých nie sú vlastníkmi a zároveň
priznali, že skládku vytvorili obyvatelia osídlenia. Po upozornení starostu zjednali čiastočne
nápravu a oddelili stavebný materiál a drevo od ostatných druhov odpadu. Starosta obce navrhol
obyvateľom osídlenia riešenie problému spôsobom, že pokiaľ sa všetci obyvatelia osídlenia
dohodnú na spoločnom príspevku vo výške minimálne 250,- eur, ktorý do 31. októbra odovzdajú
na obecnom úrade, starosta obce požiada o pristavenie veľkokapacitného kontajnera na zber
komunálneho odpadu a uvedený finančný príspevok bude čiastočnou úhradou likvidácie
komunálneho odpadu. Poslanci upozornili obyvateľov osídlenia na potrebu, ale aj výhody
separovaného zberu odpadov, ktorý by mali využiť aj pri čistení čiernej skládky, ale najmä
v budúcnosti, aby nevznikli ďalšie problémy, ktoré budú riešené v priestupkovom, či
trestnoprávnom konaní. Zástupcovia obyvateľov osídlenia vzali na vedomie návrh starostu obce
a tiež upozornenie, že pokiaľ situáciu nevyriešia, v súlade s platnými právnymi predpis starosta
obce odovzdá problém čiernej skládky orgánom činným v trestnom konaní.
K bodu 4/
Starosta obce oboznámil poslancov s termínom a realizáciou príprav akcie „Október – mesiac úcty
k starším“. Starosta určil termín na 27.10.2019 (nedeľa) o 16.00 hod. vo veľkej sále kultúrneho
domu. Termín je prispôsobený pozvaným účinkujúcim. Starosta požiadal poslancov OZ o pomoc
pri organizačnom zabezpečení akcie. Poslanci nemali námietky a dohodli sa na stretnutí, ktorého
termín oznámi starosta.
K bodu 5/
Starosta obce prečítal poslancom OZ adresovanú
a) žiadosť Poľovníckeho združenia KRAK o súhlas s umiestnením a pripojením na elektrickú
sieť KD chladiaceho zariadenia, ktoré pre poľovnícke združenie obstarala Slovenská
poľovnícka komora na základe uznesenia Vlády SR č. 489 z 23.10.2018. Exteriérové
zariadenie navrhli umiestniť na pozemku Obce Čečehov par. č. 331 na základe zmluvy
o nájme na dobu neurčitú. Umiestnenie a prevádzkovanie (odber elektrickej energie)
navrhli riešiť bezodplatne, nakoľko sa chladiaci box bude využívať iba sporadicky, a to za
účelom uloženia diviačej zveri do doby výsledkov laboratórnych vyšetrení ulovenej zveri
(3-5 dní). Poslanci návrh prerokovali a podali návrh na uznesenie:

Návrh na uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo
a. berie na vedomie žiadosť Poľovníckeho združenia KRAK o súhlas s umiestnením
exteriérového chladiaceho zariadenia pre potreby zväzu a pripojenie zariadenia na
elektrickú sieť KD
b. schvaľuje umiestnenie exteriérového chladiaceho zariadenia pre potreby zväzu na
pozemku vo vlastníctve obce par. C-KN č. 327 – zastavené plochy a nádvoria v priestoroch
objektu pre kultúru a pripojenie zariadenia na elektrickú sieť KD na základe Dohody
o umiestnení exteriérového chladiaceho zariadenia pre potreby Poľovníckeho združenia
Krak na vyhradenej časti pozemku vo vlastníctve obce Čečehov par. č. 327, a to za
podmienok:
- užívanie vyhradenej časti pozemku je bezodplatné vzhľadom na verejný záujem
z dôvodu, že poľovnícke združenie vykonáva verejnoprospešnú činnosť na území obce
a umiestnenie zariadenia je vo verejnom záujme ako prevencia pred nakazením vzhľadom
na možný výskyt klasického alebo afrického moru diviačej zveri
- pripojenie zariadenia na elektrickú sieť je bezodplatné,
- odber elektrickej energie do 200 kW ročne je bezodplatné, odber nad 200 kW bude
spoplatnený podľa aktuálnej tarify ceny elektrickej energie,
- poľovnícke združenie bude povinné nahlasovať začiatok a ukončenie použitia zariadenia
starostovi obce.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 39
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 4/0/0) schválené- neschválené)

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

Starosta obce prečítal poslancom OZ adresovanú
b) žiadosť o dotáciu pre poľovnícke združenie KRAK na rok 2020, na nákup medikamentov
a krmiva. Poslanci žiadosť prerokovali a podali návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo
1. a schvaľuje žiadosť PZ KRAK o priznanie dotácie pre potreby združenia na rok 2020 vo
výške 300, -eur,
2. poveruje starostu obce so zaradením dotácie do výdavkov návrhu rozpočtu na rok 2020
vo výške podľa bodu 1.
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 40
Za:
Proti:
Zdržal sa:

( 4/0/0) schválené- neschválené)

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

K bodu 6/
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s aktuálnou situáciou v oblasti podaných žiadostí
a pridelených dotácií pre potreby obce:
A. Projekt „Zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK prostredníctvom výstavby a
rekonštrukcie miestnej infraštruktúry“ – informácia v bode 2/ zápisnice,

B. Projekt „Športová hala“ – poskytovateľ SOV – zamietnutý,
C. Projekt „Modernizácia veľkej sály KD“ – výška 10.000,- eur – schválený, v súčasnosti
sa pripravuje výberové konanie na dodávateľa,
D. Projekt „Detské ihrisko“ – výška 8.800,- eur – schválený, zmluva podpísaná 6.10.2019,
v súčasnosti sa pripravuje výberové konanie na dodávateľa
E. Projekt „Oprava strechy KD“ – vo výške 6.000,- eur – schválený – prebieha výberové
konanie na dodávateľa,
F. Projekt „Objekt pre kultúru – III. etapa“ – spracúvajú sa podklady na podanie žiadosti
v rámci výzvy pre MAS Program Rozvoja vidieka 2014-2020, podopatrenie 7.4
Starosta obce požiadal poslancov o opätovné schválenie realizácie projektu „Objekt pre kultúru –
III. etapa“ z dôvodu formulácie uznesenia potrebnej k podaniu ŽoNFP. Poslanci žiadosť
prerokovali a predložený návrh schválili bez pripomienok.
Návrh na uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a
1. súhlasí
a) s realizáciou projektu názov projektu: „Objekt pre kultúru – III. etapa“ podľa projektovej
dokumentácie – zmena stavby pred dokončením
b) s podaním žiadosti o NFP vo výške 10 000,- eur na realizáciu projektu podľa bodu a)
v rámci MAS Medzi riekami
kód výzvy: MAS_110/7.4/1
Podopatrenie: 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou
Program:

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavského kraja)
c) so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu
Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 41
Za:
Proti:
Zdržal sa:

(4/0/0) schválené- neschválené

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

K bodu 7/
Hlavná kontrolórke obce predložila poslancom správy o výsledky vykonaných kontrol podľa
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019:
1. kontrola plnenia rozpočtu k 6/2019
2. kontrola plnenia vybraných uznesení (zo dňa 29.7. a 4.7. 2019). Poslanci správy prerokovali bez
pripomienok.
Návrh na uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a berie na vedomie bez pripomienok správy
hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch vykonaných kontrol:
1. kontrola plnenia rozpočtu k 6/2019
2. kontrola plnenia vybraných uznesení (zo dňa 29.7. a 4.7. 2019).

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 42
Za:
Proti:

(43/0/0) schválené- neschválené

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

K bodu 8/
A. Starosta obce informoval poďakoval poslancom OZ za aktívnu účasť a pomoc pri
organizačnom zabezpečení akcií cyklotúra a Vatra 2019.
B. Starosta obce požiadal poslanca Branislava Hreňa o pomoc pri oprave fólie na detské
ľadové ihrisko.
K bodu 9/
Starosta obce poďakoval zúčastneným na účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapisovateľ:
Emília Vajdová .............................................
Overovatelia:
Rastislav Terezka ...........................................
Branislav Hreňo...........................................

