
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čečehove 

dňa 28. 1. 2020 o 16.00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia 

K bodu 1/ 

Zasadnutie OZ otvoril Stanislav Mráz, starosta obce. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci 

(5/5) a OZ je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku zápisnice určil Emíliu Vajdovú – odb. 

referentku OcÚ. Za overovateľov zápisnice určil Rastislava Terezku a Miloslava Gameca. Starosta 

obce navrhol poslancom zmenu programu – rozšírenie programu o nový bod č. 4 Určenie 

náhradných pozemkov v intraviláne obce v rámci  JPÚ v Čečehove a posunutie ostatných bodov 

programu. Poslanci návrh  prerokovali doplnenie  a následne schválili upravený program 

zasadnutia. 

 

Návrh na uznesenie č. 52 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje  upravený program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení. 

3. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019 

4. Určenie náhradných pozemkov v intraviláne obce v rámci  JPÚ v Čečehove 

5. Návrh na zmenu rozpočtu RO 1/2020 

6. Prerokovanie nájomnej zmluvy 3/2016 (pohostinstvo) 

7. Prípravy XXIV. ročníka Čečehovského polmaratónu a 1. ročníka Čečehovskej 5-ky 

8. Informácia o podaných projektov obcou Čečehov 

9. Rôzne a diskusia 

10. Záver 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 52  ( 5/0/0)   schválené- neschválené) 

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

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

K bodu 2/ 

Kontrola uznesení 

Starosta obce informoval poslancov o posledných uskutočnených akciách a projektoch:  

Výstavba detského ihriska – 19.12.2019 

Silvester 

Poslanci vzali kontrolu uznesení na vedomie bez pripomienok a návrhov. 

 

 

 

 

 



K bodu 3/   

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 

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

 

Návrh na uznesenie č. 53 

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

hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 53  (5/0/0)   schválené- neschválené) 
Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo,  Rastislav Terezka, Martin Lehotay, Miloslav Gamec 

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

K bodu 4/ 

Starosta obce v súvislosti so schválenou realizáciou JPÚ Čečehov – osídlenie príslušníkov MRK 

oboznámil poslancov s potrebou rozšírenia určenia náhradných pozemkov v intraviláne obce, 

pretože časť pozemkov určených na vysporiadanie sa nachádza v intraviláne obce. Starosta obce 

označil pozemky vo vlastníctve obce vhodné ako náhradný pozemok. Vzhľadom na umiestnenie 

pozemkov je potrebné zvážiť plánované zámery obce s jednotlivými pozemkami. Ako najviac 

vhodný sa javil pozemok par. E KN 941/2, LV č. 484 druh: TTP, výmera 3588 m2, resp. jeho časť. 

Poslanci oznámenie a návrh starostu prerokovali bez pripomienok a doplňujúcich návrhov 

a následne prebehlo hlasovanie.  

 

Návrh na uznesenie č. 54 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a  

schvaľuje rozšírenie určených náhradných pozemkov na vysporiadanie pozemkov v obvode 

projektu JPÚ Čečehov 2019 (par. E KN č. 529, LV č. 484, trvalé trávnaté porasty, výmera  1 999 

m2, vlastník Obec Čečehov, podiel 1/1, par. E KN č. 1490, LV č. 484, trvalé trávnaté porasty, 

výmera   191 m2, vlastník Obec Čečehov, podiel 1/1) 

o časť par. E KN č. 941/2, LV č. 484, trvalé trávnaté porasty, výmera 3 588 m2. 

 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 54  ( 5/0/0)   schválené- neschválené) 

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

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

 

K bodu 5/ 

Odborná referentka oboznámila poslancov s návrhom na rozpočtové opatrenie RO 1/2020 

a návrhom na čerpanie rezervného fondu obce na kapitálové výdavky – dofinancovanie projektu 

Modernizácia interiéru KD – veľká sála – realizácia 12/2019-2/2020, ktorý bol schválený v roku 

2019 uznesením č. 46, avšak výdavky na projekt po ukončení realizácie boli prenesené do roku 

2020. 

Poslanci návrh prerokovali a prijali uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 55 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo  a: 

a) schvaľuje zmenu rozpočtu obce RO 1/2020, 

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

2550,79 eur. 



Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 55  (5/0/0)   schválené- neschválené) 

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

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

 

K bodu 6/ 

Starosta obce oznámil poslancom, že nájomca EASTGARDEN s.r.o. v súlade s nájomnou 

zmluvou oznámil záujem o pokračovaní nájmu nebytových priestorov č. 110, ktorý v súlade 

s dodatkom č. 1 končí 31.1.2020. Poslanci prerokovali oznámenie a vyjadrili sa aj k samotnej 

prevádzke zariadenia v prenajatých priestoroch. Následne prijali uznesenie 

 

Návrh na uznesenie č. 56 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo  a 

a)  schvaľuje predĺženie doby nájmu nebytových priestorov č. 110 súčasnému nájomcovi  

     EASTGARDEN s.r.o. do 31.1.2022, 

b) poveruje starostu obce, aby upozornil nájomcu podľa písm. a) na dodržiavanie hygienických  

    štandardov prevádzky. 

 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 56  ( 5/0/0)   schválené- neschválené) 

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

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

 

K bodu 7/ 

Starosta obce informoval poslancov OZ o prípravách čečehovského polmaratónu a čečehovskej 5-

ky. Poslanci vzali informácie starostu na vedomie. 

 

K bodu 8/  

Starosta obce oboznámil poslancov, že podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve 

Terénna sociálna práca II. so zámerom prijatia terénneho sociálneho pracovníka so zameraním na 

výkon TSP pre príslušníkov MRK. Podobný projekt obec realizovala v rokoch 2014-2015, bol 

však administratívne veľmi náročný a preto napriek dobrým výsledkom TSP obec nežiadala 

o predĺženie. Projekt je refundovaný bez spolufinancovania obce (s výnimkou stravných 

lístkov,  sociálneho fondu a novembrovej výplaty, ktorá bude refundovaná až v nasledujúcom 

kalendárnom roku. Starosta nemal možnosť oboznámiť poslancov s výzvou, pretože bola doručená 

31.12.2019 a žiadosť musela byť podaná do 7.1.2020. Projekt má byť realizovaný do 30.11.2022. 

Vyhodnotenie starosta očakáva v nasledujúcich dňoch. V prípade, že poslanci OZ nebudú 

s projektom súhlasiť, starosta zmluvu nepodpíše. Poslanci oznámenie starostu prerokovali a prijali 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 57 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a schvaľuje zapojenie obce do národného 

projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít II. v rámci Oznámenia pre užívateľov mimo zoznamu 150 Atlas RK 2013 NP 

TSP a TP II. pre jedného terénneho sociálneho pracovníka. 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 57   (5/0/0)   schválené- neschválené 

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

Proti:  xxxxxx 



 
  
K bodu 9/ 

 

A. Starosta obce informoval poslancov OZ o probléme veľkosti KUKA nádob pre jednotlivé 

domácnosti podľa počtu členov, pretože niektoré domácnosti si zakúpili nové nádoby s objemom 

240 l a podľa VZN obce majú domácnosti do 3 členov mať nádobu do 120 l.  Požiadal poslancov 

OZ, aby sa zúčastnili kontroly nádob v deň vývozu. Poslanci nemali námietky. 

B. Starosta obce informoval poslancov, že obyvatelia osídlenia MRK v mesačných splátkach 

splácajú pokutu za nelegálnu skládku odpadu v priestoroch osídlenia po 30,- eur za domácnosť, 

preto plánuje hneď ako to počasie dovolí pristaviť veľkokapacitný kontajner na likvidáciu tejto 

skládky.  

C. Starosta obce informoval poslancov, že TJ Čečehov v spolupráci s obcou plánuje už tradičný 

stolnotenisový turnaj TJ – Agrospol v priestoroch KD Čečehov v mesiaci február 2020.  

 

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 ........................................... 

 

Miloslav Gamec........................................... 


