
 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čečehove 

dňa 9. 3. 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 

(4/5) Lehotay – PN,  OZ je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku zápisnice určil Emíliu Vajdovú – 

odb. referentku OcÚ. Za overovateľov zápisnice určil Katarínu Bocanovú a Miloslava Gameca. 

Poslanci prerokovali a schválili program zasadnutia. 

Návrh na uznesenie č. 58 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove schvaľuje  program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení. 

3. Návrh na opatrenie príprav 24. roč. Čečehovského polmaratónu a 1. roč. Čečehovskej päťky 

pre koronavírus v SR, poprípade zrušenie športového podujatia a presun termínu na neskorší 

dátum 

4. Rôzne a diskusia 

5. Záver 

Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 58  ( 4/0/0)   schválené- neschválené) 

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

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

K bodu 2/ 

Kontrola uznesení 

K uz. č. 56, bod b) OZ poveruje starostu obce, aby upozornil nájomcu podľa písm. a) na 

dodržiavanie hygienických  štandardov prevádzky – starosta obce upovedomil poslancov, že 

ústne upozornil nájomcu podľa prijatého uznesenia. Poslanci vzali informáciu starostu na 

vedomie. 

 

K bodu 3/   

Starosta obce informoval poslancov OZ o opatreniach MV SR z 6.3.2020 o obmedzení 

kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v SR z dôvodu šírenia koronavírusu. Navrhol 

preložiť športovú akciu čečehovský polmaratón na neskorší termín – 27.9.2020 alebo 25.10.2020. 

Hlavný rozhodca podujatia odporúča termín 27.9.2020, ktorý nenaruší účasť bežcov 

z michalovsko-sobraneckej ligy na iných pretekoch. Poslanci návrh starostu obce prerokovali 

a schválili bez pripomienok  

 

Návrh na uznesenie č. 59 

Obecné zastupiteľstvo v Čečehove prerokovalo a schvaľuje zmenu termínu športového podujatia 

XXIV. roč. Čečehovského polmaratónu a I. ročník Čečehovskej päťky na 27.9.2020. 



Hlasovanie k uzneseniu OZ č. 59  (4/0/0)   schválené- neschválené) 
Za:              Katarína Bocanová, Branislav Hreňo,  Rastislav Terezka, Miloslav Gamec 

Proti:  xxxxxx 

Zdržal sa: xxxxxx 

 

K bodu 4/ 

Nikto z poslancov nemal body do diskusie. 

 

K bodu 5/ 

 

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

zasadnutia OZ. 

 

 

 

 

Zapisovateľ:  

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

 

Overovatelia: 

Katarína Bocánová........................................... 

 

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


