Zápisnica
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kečovo,
konaného dňa 20.03.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Július Lörincz, starosta obce
Poslanci : Ing. Arpád Lörincz, PhD, Viliam Lörincz, Peter Barkai, Jaroslav
Garaj, Csaba Molnár
Neprítomní: -Ďalší prítomní: Katarína Hubayová, hlavná kontrolórka obce

PROGRAM :
1) Otvorenie
2) Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa a voľba návrhovej komisie
3) Vyhodnotenie uznesení
4) Ročná správa hlavného kontrolóra obce za rok 2017
5) Úprava rozpočtu – rozpočtovné opatrenia č. 1/2018
6) Žiadosť o zrušenie uznesenia č. 58/2017
7) Žiadosť o predaj nehnuteľnosti
8) Kultúrne podujatie Čemadoku
9) Správa starostu
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Július Lörincz, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 1/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
konštatuje
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že obecné zastupiteľstvo v Kečove je uznášania schopné.
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

Starosta obce predniesol program rokovania.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce predniesol program rokovania a určil overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu
a zapisovateľa zápisnice v nasledovnom zložení:
Overovatelia zápisnice: Csaba Molnár, Ing. Arpád Lörincz PhD.
Návrhová komisia: Peter Barkai, Jaroslav Garaj
Zapisovateľ: Katarína Hubayová
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 2/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
schvaľuje
A) program rokovania bez zmien a doplnkov.
B) Overovatelia zápisnice: Csaba Molnár, Ing. Arpád Lörincz PhD.
Návrhová komisia: Peter Barkai, Jaroslav Garaj
Zapisovateľ: Katarína Hubayová
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1) Otvorenie
2) Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa a voľba návrhovej komisie
3) Vyhodnotenie uznesení
4) Ročná správa hlavného kontrolóra obce za rok 2017
5) Úprava rozpočtu – rozpočtovné opatrenia č. 1/2018
6) Žiadosť o zrušenie uznesenia č. 58/2017
7) Žiadosť o predaj nehnuteľnosti
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8) Kultúrne podujatie Čemadoku
9) Správa starostu
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Záver

K bodu 3. Vyhodnotenie uznesení
Hlavná kontrolórka obce Katarína Hubayová vyhodnotila uznesenia zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 3/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
berie na vedomie
vyhodnotenie uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 4. Ročná správa hlavného kontrolóra obce za rok 2017
Hlavná kontrolórka obce Katarína Hubayová prečítala svoju Ročnú správu obce za rok 2017
pre poslancov obecného zastupiteľstva.
Ročná správa je prílohou zápisnice.
Zo strany poslancov neboli žiadne iné pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 4/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
berie na vedomie
Ročnú správu hlavného kontrolóra obce za rok 2017.
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Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 5 Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 1/2018
Starosta obce Kečovo informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že pri zostavovaní
rozpočtu ešte neboli zverejnené podielové dane na webovej stránke, a teraz sa robí úprava
rozpočtu, kde sa navyšujú podielové dane.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 5/2018:
Obecné zastupiteľstvo

obce Kečovo

schvaľuje
úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 1/2018.
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 6 Žiadosť o zrušenie uznesenia č. 58/2017
K bodu 7 Žiadosť o predaj nehnuteľnosti
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že o zrušenie uznesenia požiadali , Mikuláš
Tóth, bytom Kečovo č. 81 a Etela Tóthová, bytom Kečovo č.81, ktorým bol odpredaný
pozemok, akurát týmto uznesením. Menovaní by totiž chceli, aby nehnuteľnosť bola predaná
ich synovi.
Na obec došli ohľadne tejto záležitosti aj dve žiadosti:
1) Žiadosť od Mikuláša Tótha a jeho manželky o zrušenie uznesenia.
2) Žiadosť od Ing. Mikuláša Tótha, bytom Kečovo č. 81, o predaj nehnuteľnosti.
Poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, že obec nemôže dva krát predať
majetok, ktorý už bol predaný, je podpísaná kúpno-predajná zmluva, kupujúci za
pozemok zaplatil do pokladne obce.
Návrhová komisia dala návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 6/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
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zamieta
1) žiadosť o zrušenie uznesenia č. 58/2017
(sp.č.26/2018)

pre Mikuláša Tótha a manželku

2) žiadosť Ing. Mikuláša Tótha, bytom Kečovo č. 81 o predaj nehnuteľnosti (sp.č.
27/2018)
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 8 Kultúrne podujatie Čemadoku
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že 14. apríla 2018 Čemadok
v Kečove usporiada kultúrnu akciu „Dalos találkozó“, stretnutie spevokolov., na ktorú žiada
dotáciu od obce. Chceli by pripraviť občerstvenie pre spevokoly, zakúpiť darčeky a zhotoviť
diplomy.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 7/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
schvaľuje
dotáciu pre Čemadok v Kečove vo výške 500 €.
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 9 Správa starostu obce
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, čo sa urobilo v roku 2017:
- kultúrne akcie
- maškarný ples
- preteky v pečení šišiek
- zúčastňoval sa schôdzí združení
- 15. marca kladenie vencov
- Dni obce
- Vybavoval finančnú podporu pre školu
- Dotácia od MF SR vo výške 13.500 €
- Oslavy a posedenie s dôchodcami
- a rôzne menšie podujatia
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky.
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Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 8/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
berie na vedomie
správu starostu obce.
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 10 Rôzne
Starosta obce prečítal pripravený kalendár podujatí na rok 2018 v obci Kečovo. Kalendár
podujatí je prílohou zápisnice.
Informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že podal projekt na MF SR.
Cez MAS KRAS požiadal 32.000 € na údržbu verejného priestranstva.
Plánuje opraviť mosty v obci.
- Odvodnenie potokov
- Za autobusovou zastávkou upraviť pozadie
- Postaviť javisko v obci
- Informoval poslancov, že je dokončená inventarizácia majetku obce.
K bodu č. 11 Diskusia
Jaroslav Garaj – informoval sa, či v požiarnej zbrojnici je funkčný hasiaci prístroj.
Starosta obce odpovedal, že áno je v poriadku, len ho treba znovu preskúšať.
Csaba Molnár – či je funkčná siréna.
Starosta obce odpovedal, že nie je funkčná. Pripravuje sa digitálna siréna, ktorá bude
pripevnená na budovu obecného úradu.
Peter Barkai – V Domici treba opraviť zázvory
Starosta obce hovoril, že do Domice plánuje kúpiť stoly a stoličky, dobre by bolo, keby
poslanci obecného zastupiteľstva zakúpenie schválili uznesením OZ.
Tak isto pripomenul, že na deň obce by bolo dobre zakúpiť skladacie stany.
Poslanci nemali námietky.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 9/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
schvaľuje
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zakúpenie záhradných lavíc 10 – 15 ks do parkoviska v Domici, skladacie veľké stany
(prístrešky) 3 ks (rozmery 5x3 m).
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 12. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 h.
Zapísal/(a): : Katarína Hubayová

Július Lörincz
starosta obce
Overovatelia:
Csaba Molnár

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

Ing. Arpád Lörincz, PhD

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