OBEC ČEČEJOVCE
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Čečejovce zo dňa 21.6.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú prítomní 8
poslanci a že OZ je uznášaniaschopné (P. Dringuš sa dostavil až po bode 2 Kontrola uznesení).
Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.
K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Edita Dringušová
Overovatelia zápisnice : Jozef Ballók, Ladislav Dringuš
K bodu 1. b) Schválenie programu zasadnutia
Program zasadnutia:
1. Otvorenie:
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) schválenie programu zasadnutia
c) voľba návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020
4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020
5. Schválenie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020
6. Schválenie VZN č. 1/2021 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 ÚPO
Čečejovce
7. Schválenie ÚPO Čečejovce Zmeny a doplnky č.2
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
9. Schválenie podujatí Kultúrneho a športového leta 2021
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne a diskusia
12. Záver
Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
K bodu 1.c) Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Tomáš Vranai, Katarína Tamásová, Roland
Pelegrin
K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa 28.4.2021 a konštatoval, že prijaté
uznesenia sú splnené.

Starosta

Obecný úrad

Adresa

tel.: +421 910 907 912
e-mail: starosta@cecejovce.sk

tel.: +421/55/300 96 90
e-mail: obec@cecejovce.sk
web: www.cecejovce.sk

Obecný úrad
Buzická 55
044 71 Čečejovce

OBEC ČEČEJOVCE
K bodu č. 3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2020.
K bodu č. 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Predseda finančnej komisie Marcel Hintoš informoval poslancov, že komisia nemala výhrady
k záverečnému účtu obce za rok 2020 takže ju navrhuje schváliť.
Obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce Čečejovce obsiahnuté v záverečnom
účte bez výhrad a schválilo prevod prebytku vo výške 115 808,54 € do rezervného fondu obce.
K bodu č. 5. Schválenie Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2020
K bodu č. 6. Schválenie VZN č. 1/2021 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov
č.2 ÚPO Čečejovce
Poslanci bez pripomienok schválili VZN č. 1/2021 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien
a doplnkov č.2 ÚPO Čečejovce
K bodu č. 7. Schválenie ÚPO Čečejovce Zmeny a doplnky č. 2
Poslanci jednohlasne schválili ÚPO Čečejovce Zmeny a doplnky č. 2
K bodu č. 8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021.
K bodu č. 9. Schválenie podujatí Kultúrneho a športového leta 2021
Starosta obce predložil návrh Kultúrneho a športového leta 2021 a podrobne rozobral jednotlivé
pripravované akcie.
Zhodnotil úspech obce v projekte VIA CARPATIA, ktorý bol kladne posúdený a je zameraný na
podporu cezhraničnej spolupráce, hlavne organizovanie spoločenských podujatí.
Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu FMP-E/2001/4.1/003 MÁTRATATRA
v rámci Fondu malých projektov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia.
Nakoľko dotácia musí byť vyčerpaná do konca roku 2021 obec má záujem o usporiadanie
spoločných akcií s družobnou obcou Markaz. Schválené program kultúrno športového leta 2021:
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24. júl 2021 o 17.00 hod.

Čečejovský bašavel

25. júl 2021 o 14.00 hod.

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

24. august až 28 august 2021

Detský letný tábor

29. august 2021

Deň rodiny obce Čečejovce

K bodu č. 10. Interpelácie poslancov
J. Ballók- dotazoval sa na zaparkované autá na chodníku na ul. Školskej. Na návrh poslancov starosta
obce písomne vyzve dotknutú osobu na dodržiavanie VZN 4/2020 o činnostiach, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce
Čečejovce a zároveň upozorní, že ak neodparkuje autá, obec bude riešiť danú skutočnosť blokovou
pokutou, prípadne odtiahnutím áut.
J. Juhás – podotkol, že obec by mohla takto vyzvať aj ostatných užívateľov verejných priestranstiev
a chodníkov, čo sa týka parkovania ale aj osadenia iných predmetov napr. kamene, kvetináče a pod.
R. Pelegrin - sa vyjadril, že treba osloviť dopravnú políciu a požiadať o kontrolu dodržiavania zákona
o cestnej premávke hlavne prejazdnosť miestnych komunikácií vzhľadom na zaparkované autá na
chodníkoch.
K bodu č. 11. Rôzne a diskusia
Starosta obce informoval ohľadom neuskutočnenia predaja bývalej materskej školy záujemcom
z Moldavy n/Bodvou z dôvodu, že vypracovaný statický posudok by umožňoval pribudovať iba
jedno podlažie na existujúci pavilón a kupujúci mali záujem o výstavbu viacerých podlaží.
Starosta oboznámil poslancov s možnosťou odkúpenia budovy obcou, ktorú navrhol a prekonzultoval
s p. Ing. Weiszerom Eduardom, menovaný potvrdil kúpnu cenu 190 000 Eur a zároveň súhlasil
s možnosťou troch splátok a to 1. splátka do konca roku 2021, 2. splátka do konca júna 2022 a 3.
splátka do konca novembra 2022.
Starosta ďalej informoval poslancov, že nová dodatočná schéma havarijných situácií na školách, by
pomohla obci riešiť zlý stav školských žúmp v areáli ZŠ s MŠ.
Starosta predložil žiadosť Mgr. Evy Janičkovej, ktorá žiada o odpredaj časti parcely pri viacúčelovej
budove obecného úradu ako prístupovej cesty k vlastnému pozemku. OZ predloženú žiadosť
neschválilo.
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K bodu č. 12. Záver
V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Tomáš Vranai prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým
poslanci nemali žiadne výhrady.
Zapisovateľ :
Edita Dringušová
Overovatelia zápisnice :
Jozef Ballók

Ladislav Dringuš

V Čečejovciach dňa 21.6.2021
Mgr. Lukáš Macák
starosta obce
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