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                                                               V Čečehove 18.1.2022	     
	                             POZVÁNKA  
                                                      
      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm..A/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                               
  zasadnutie členov Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 26.1. 2022 o 16 00 hod. / streda/ v zasadačke OcÚ  v Čečehove .

Program:
Otvorenie , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
	Kontrola uznesení.
	Správa o pripravovanej výzve cez Okresný úrad Michalovce a ďalších výzvach cez rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne.
	Prerokovanie žiadosti Branislava Brašša a predlženie nájmu nebytových priestorov obce Čečehov.
4.   Prerokovanie a návrh na opätovné schválenie zámeru vybudovania komunikácie v obci Čečehov od súpisného čísla 125 – 132.                                                               .
5.   Prerokovanie termínu 26. roč. Čečehovskeho polmaratónu a 3.ročníka Čečehovskej päťky, prerokovanie a návrh na schválenie propozícií. 
6.   Rôzne - diskusia. 
      7.   Záver.
.


             
 
                                                                                                     Stanislav Mráz
                                                                                                       starosta obce
		

.

                                                         

                                                      V Čečehove         9.12.2021.2021                                                       	     
	                                                                                                         

                                POZVÁNKA

   V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm..A/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                               

   na zasadnutie členov komisie pre kultúru a šport pri OZ v Čečehove  na deň 16.12.2021 /štvrtok/ o 17 30 hod. v malej miestnosti kul. domu v Čečehove.
 Program
1. Otvorenie.
2. Poďakovanie členom komisií za celoročnú prácu.  
3. Rôzne, diskusia.
4. Záver  
Na pretrvávajúcu pandémiu sa na zasadnutí môžu zúčastniť iba členovia OZ, členovia komisií pri OZ a to v režime OTP.



                                                                                                                                                          
                                                                                                             Stanislav Mráz
                                                                                                               starosta obce








                                                                                                                                                                                



                                                  
                                                  Správa ciest KSK
                                                                        Závod Michalovce
                                                                        071 01 Michalovce



                                                                                                 
Vaša zn:                    Naša zn:                            Dátum:                    Miesto:
                                 03/2021ČP                        04.08.2021               Čečehov

Vec: Žiadosť o stanovisko k povoleniu o zvláštne užívanie ciest.

   Obec Čečehov v zastúpení starostom obce Stanislavom Mrázom pripravuje v tomto roku športové podujatie ,,XXV. Ročník Čečehovského polmaratónu, ktorý sa bude konať 26.9.2021 od 13 00 do 16 00 hod..
   Žiadame Vás o stanovisko k povoleniu zvláštneho užívania ciest: 
	cesta II/555 úsek Zemplínska Široká(križovatka)- Michalovce( Kapušianska ul.)

cesta III/3770 úsek Michalovce(Vrbovecká ul.)-Čečehov-Jastrabie p./MI- Iňačovce- Zemplínska Široká.

Zodpovedný za priebeh akcie:
Obec Čečehov v zastúpení Stanislavom Mrázom starostom obce.

S pozdravom.                                                                                      Stanislav Mráz
                                                                                                            Starosta obce
Príloha:
1. mapka trate
2. propozície






                                                        










		



