
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čečehove 

dňa 12. 12. 2019 o 16.00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení. 

3. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.  

4. Návrh na schválenie činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020 

5. Zmeny rozpočtu – návrh rozpočtového opatrenia. 

6. Návrh na úpravu výšky úväzku hlavnej kontrolórky. 

7. Prerokovanie odmien poslancov OZ a členov komisií pri OZ. 

8. Prerokovanie možnosti spoločného projektu na výstavbu kanalizácie v rámci obcí cez 

mikroregión Čierna voda – Uh. 

9. Prerokovanie viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022 

10. Prerokovanie a schválenie príprav XXIV. ročníka ČPM 

11. Rôzne 

12. 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 

zapisovateľku zápisnice určil Emíliu Vajdovú – odb. referentku OcÚ. Za overovateľov zápisnice 

určil Martina Lehotya a Rastislava Terezku. Poslanci návrh na doplnenie prerokovali a následne 

schválili program zasadnutia. 

Návrh na uznesenie č. 43 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 43  ( 4/0/0)   schválené- neschválené) 

Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo,  Rastislav Terezka, Martin Lehotay 

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

K bodu 2/ 

Kontrola uznesení 

K bodu 3/ prejednanom na zasadnutí OZ 17.10.2019 k problému udržiavania verejného poriadku 

a nakladania s odpadmi na území obce – v osídlení MRK – starosta obce oboznámil poslancom, 

že prejednávaná skupina obyvateľov v termíne do 31.10.2019 neodovzdala na obecnom úrade 

dohodnutý príspevok na objednanie veľkokapacitného kontajnera, preto oslovil OO PZ Pavlovce 

nad Uhom o prešetrenia tvorby čiernej skládky odpadov. Príslušníci OO PZ spolu so starostom 

prešetrili aktuálnu situáciu. Po pohovore s obyvateľmi osídlenia títo oznámili, že 18.12.2019 

odovzdajú na obecnom úrade združené finančné prostriedky na objednanie kontajnera. 

Starosta obce informoval poslancov o posledných uskutočnených akciách: Úcta k starším 

a Mikuláš. 

Poslanci vzali kontrolu uznesení na vedomie bez pripomienok a návrhov. 

 

 



K bodu 3/   

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom správy o vykonaných kontrolách: 

- kontrola stavov bankových účtov obce 

- kontrola vybraných príjmových dokladov. 

Hlavná kontrolórka skonštatovala, že pri kontrolách neboli zistené nedostatky. 

Poslanci prerokovali a vzali správy hlavnej kontrolórky na vedomie bez pripomienok a návrhov. 

 

Návrh na uznesenie č. 45 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a  berie na vedomie bez pripomienok správy 

hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch vykonaných kontrol: 

1. kontrola stavov bankových účtov obce 

2. kontrola vybraných príjmových dokladov. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 44  ( 4/0/0)   schválené- neschválené) 
Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo,  Rastislav Terezka, Martin Lehotay 

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

K bodu 4/ 

Hlavná kontrolórka predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Návrh bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce po dobu viac ako 15 dní a do dňa 

zasadnutia OZ neboli k návrhu evidované žiadne pripomienky alebo námety zo strany obyvateľov. 

Poslanci návrh  prerokovali bez pripomienok a doplňujúcich návrhov a následne prebehlo 

hlasovanie.  

Návrh na uznesenie č. 45 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

na I. polrok 2020. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 45  ( 4/0/0)   schválené- neschválené) 

Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo,  Rastislav Terezka, Martin Lehotay 

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

 

K bodu 5/ 

Odborná referentka obce oznámila poslancom vykonané zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu 

schválené RO 8/2019 starostom obce. Ďalej informovala poslancov OZ o prehodnotení plnenia 

rozpočtu obce v roku 2019 a podala návrh na úpravu rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti  

rozpočtovým opatrením RO 9/2019. Poslanec Rastislav Terezka navrhol vzhľadom na očakávanú 

skutočnosť zostatku finančných prostriedkov obce, jednorazové zvýšenie základného platu 

starostu o 60% len za mesiac december 2019, ako ocenenie výkonu práce starostu v roku 2019. 

Poslanci obidva návrhy prerokovali a prijali uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 46 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo  a: 

a) berie na vedomie zmenu výdavkovej časti rozpočtu schválenú starostom obce RO 8/2019, 

b) schvaľuje zmenu rozpočtu obce RO 9/2019, 

c) čerpanie rezervného fondu na spoluúčasť investície „Modernizácia veľkej sály KD“ 

d) schvaľuje jednorazovo jednomesačné zvýšenie platu starostu obce o 60% za obdobie december  

     2019. 

 



Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 46  ( 4/0/0)   schválené- neschválené) 

Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo,  Rastislav Terezka, Martin Lehotay 

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

 

K bodu 6/ 

Starosta obce podal návrh na zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky obce vzhľadom na zvyšovanie 

náročnosti plnenia činnosti hlavnej kontrolórky z úväzku 0,08 na úväzok 0,1. Zároveň poslanec 

Rastislav Terezka podal návrh na koncoročnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške mesačného 

platu za november 2019. Hlavná kontrolórka sa k zvýšeniu úväzku vzhľadom na zvyšujúci sa 

objem náplne práce vyjadrila kladne. Poslanci obidva návrhy prerokovali a prijali uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 47 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo  a schvaľuje: 

a) zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórke obce na úväzok 0,1 od 1.1.2020, 

b) celoročnú odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške mesačného platu za november 2019. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 47  ( 4/0/0)   schválené- neschválené) 

Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo,  Rastislav Terezka, Martin Lehotay 

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

 

K bodu 7/ 

Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu návrh na prerozdelenie ročných odmien členom OZ 

a členom komisií pri OZ za ich celoročnú prácu v súlade so schváleným rozpočtom obce na rok 

2019 nad rámec odmien, ktoré sú schválené pevnou sumou podľa vykonávanej činnosti v poriadku 

odmeňovania poslancov OZ a členov komisií.  

Poslanci návrh starostu prerokovali a prijali uznesenie: 

 

Návrh na uznesenie č. 48 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a schvaľuje: 

a) ročné odmeny poslancov OZ  v sume 900,- eur  

b) ročné odmeny členov komisií pri OZ v sume 300,- eur 

 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 48   (4/0/0)   schválené- neschválené 

Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka, Martin Lehotay 

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

 

K bodu 8/  

Starosta obce oboznámil poslancov, že po rokovaniach s VVS a.s. a jednotlivými obcami sa črtá 

možnosť prípravy výstavby kanalizácie v spoločnom projekte pre obce Čečehov, Jastrabie pri 

Michalovciach, Iňačovce, Zemplínska Široká, Palín, Senné, Stretava, Stretavka, pokiaľ tento 

investičný zámer schvália všetky OZ jednotlivých obcí. Navrhol poslancom schválenie zámeru.  

Poslanci návrh starostu prerokovali a prijali uznesenie. 

 

 

 



Návrh na uznesenie č. 49 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a schvaľuje spoločný investičný zámer výstavby 

kanalizácie obcí Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Zemplínska Široká, Palín, 

Senné, Stretava, Stretavka. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 49   (4/0/0)   schválené- neschválené 

Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka, Martin Lehotay 

Proti:  xxxxxx 

 
  
K bodu 9/ 

K rokovaniu OZ o návrhu viacročného rozpočtu obce Čečehov na roky 2020-2022 starosta obce 

konštatoval, že návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webstránke obce od 25.11.2019  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 2020-2022, v ktorom 

konštatovala, že rozpočet je zostavený v súlade s právnymi normami a odporučila OZ predložený 

návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2021-2022 vziať na vedomie, a to 

z dôvodu, že návrh rozpočtu na roky 2021-2022 sa  zostavuje ako  orientačný-výhľadový. Poslanci 

návrh viacročného rozpočtu obce prerokovali a schválili návrh na uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 50 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove  

1. berie na vedomie 

a) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Čečehov na roky 

2020-2022 

b) viacročný rozpočet obce v časti „Rozpočet obce Čečehov na roky 2021-2022“ 

2. schvaľuje  Viacročný rozpočet obce na roky 2020-2022 v časti „Rozpočet obce Čečehov  

    na rok 2020“  

Príjmy a výdavky  

rozpočtu obce 

Skutočné 

plnenie 

Skutočné 

plnenie 

Schválený  

rozpočet 

 očakávaná  

skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

  za rok 2017 za rok 2018 2019 za rok 2019 na rok 2020 na rok 2021 na rok 2022 

Bežné príjmy 114 205,29 135 098,91 112 849,88 139 913,50 120 788,85 120 788,85 120 788,85 

Bežné výdavky 106 051,82 130 163,59 112 849,88 135 897,40 120 788,85 120 788,85 120 788,85 

Bežný rozpočet 8 153,47 4 935,32 0,00 4 016,10 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové príjmy 10 000,00     136 546,25       

Kapitálové výdavky 5 249,98 129 814,15   50 636,10       

Kapitálový 

rozpočet 4 750,02 -129 814,15 0,00 85 910,15 0,00 0,00 0,00 

BR + KR spolu 12903,49 -124878,83 0 89926,25 0 0 0 

Finančné príjmy 4 499,98 130 842,58 1 000,00 10 800,00 1 011,49     

Finančné výdavky 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100 726,25 1 011,49     

Finančné operácie 3 499,98 129 842,58 0,00 -89 926,25 0,00 0,00 0,00 

Hospodárenie obce 16 403,47 4 963,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Podrobné údaje schváleného rozpočtu tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 



Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 50   (4/0/0)   schválené- neschválené 

Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka, Martin Lehotay 

Proti:  xxxxxx 

 

 

K bodu 10/ 

Starosta predniesol poslancom obce návrh propozícií XXIV. ročníka ČPM s rozšírením projektu 

o 5 kilometrový beh  Čečehov – Michalovce ul. Vrbovská, pre širokú verejnosť. Poslanci návrh 

prerokovali a prijali uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 51 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a schvaľuje Propozície XXIV. ročníka 

Čečehovského polmaratónu v roku 2020 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 51   (4/0/0)   schválené- neschválené 

Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo, Rastislav Terezka, Martin Lehotay 

Proti:  xxxxxx 

 

 

K bodu 11/ 

A. Starosta obce informoval poslancov OZ, že obec bola nútená pristúpiť k realizácii novej 

webovej stránky obce v súlade s platnými právnymi predpismi pre webové sídla subjektov 

verejnej správy. Stránka je momentálne rozpracovaná a bude dokončená do 31.12.2019. 

B. Starosta obce oboznámil poslancov s tohtoročnou prípravou ľadovej plochy na futbalovom 

ihrisku. 

C. Starosta obce informoval poslancovo príprave na tradičné silvestrovské posedenie obyvateľov 

obce pri kapustnici za sťažených podmienok, pretože k 31.12.2019 nie je možné ukončiť celkovú 

modernizáciu veľkej sály – pokládka dlažby bude realizovaná až v mesiaci január 2020. Poslanci 

vzali informáciu starostu na vedomie a dohodli sa na brigáde – uprataní veľkej sály KD pre 

silvestrovským posedením. 

D. Starosta obce informoval poslancov, že obec prispeje na pomoc pre obyvateľov postihnutých 

v Prešove a v obciach Kolíňany a Jelenec v sume po 50,- eur. 

 

K bodu 12/ 

 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom OZ za celoročnú činnosť a ukončil pracovnú časť 

zasadnutia OZ. 

 

 

 

 

Zapisovateľ:  

Emília Vajdová ............................................. 

 

Overovatelia: 

Rastislav Terezka ........................................... 

 

Martin Lehotay........................................... 


