Zápisnica
z štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kečovo,
konaného dňa 31.07.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Július Lörincz, starosta obce
Poslanci : Ing. Arpád Lörincz, PhD, Jaroslav Garaj, Peter Barkai, Csaba

Molnár
Neprítomní: Viliam Lörincz
Ďalší prítomní: Katarína Hubayová

PROGRAM :
1) Otvorenie
2) Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa a voľba návrhovej komisie
3) Prejednanie projektu Rekonštrukcia a zateplenie MŠ v Kečove
4) Príprava projektu modernizácie centra obce z programu LEADER
5) Rôzne
6) Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Július Lörincz, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
Uznesenie č. 27/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
konštatuje
že obecné zastupiteľstvo v Kečove je uznášania schopné.
Hlasovanie:

za:
4
proti :
0
zdržal sa: 0

Starosta obce predniesol program rokovania.
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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: Peter Barkai, Jaroslav Garaj
Návrhová komisia:
Ing. Arpád Lörincz, PhD., Csaba Molnár
Zapisovateľ:
Katarína Hubayová
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 28/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
schvaľuje
A) program rokovania bez zmien a doplnkov.
B) Overovatelia zápisnice: Peter Barkai, Jaroslav Garaj
Návrhová komisia:
Ing. Arpád Lörincz, PhD., Csaba Molnár
Zapisovateľ:
Katarína Hubayová
Hlasovanie:

za:
4
proti :
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1) Otvorenie
2) Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa a voľba návrhovej komisie
3) Prejednanie projektu Rekonštrukcia a zateplenie MŠ v Kečove
4) Príprava projektu modernizácie centra obce z programu LEADER
5) Rôzne
6) Záver
K bodu 3. Prejednanie projektu Rekonštrukcia a zateplenie MŠ v Kečove
Starosta obce Kečovo Július Lörincz informoval obecné zastupiteľstvo, že z Maďarskej
republiky sme dostali na Rekonštrukciu a zateplenie MŠ v Kečove cca 48 tis. EUR.
Z tohto by sme urobili strechu na budove, ktorá podľa zostaveného rozpočtu by predstavovala
sumu 44 tis. EUR. Teda peniaze nepostačujú na rekonštrukciu strechy a z rozpočtu obce by
sme mali vyčleniť ešte tak 7.500 € až 8.000 €, aby sme kompletne vedeli urobiť strechu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie:
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Uznesenie č.29/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
schvaľuje
vyčleniť z rozpočtu obce 8.000 € na rekonštrukciu strechy MŠ ako doplnenie k financiám
získaných z Maďarskej republiky.
Hlasovanie:

za:
4 počet
proti : 0 počet
zdržal sa: 0 počet

K bodu 4. Príprava projektu modernizácie centra obce z programu LEADER
Starosta obce Július Lörincz hovoril o tom, že z programu LEADER môže obec dostať na
modernizáciu centra obce 32.500 €. Potrebujeme nájsť projektanta, ktorý nám vypracuje
projekt. Hovorilo sa o tom, že treba dať v projekte osadiť , vysadiť kvety, trávu a osvetlenie.
Starosta obce sľúbil, že bude hľadať vhodného projektanta, čo už robil projekty na verejné
osvetlenie.
K bodu 5 Rôzne
Starosta obce:
- Vyhodnotil podané projekty
- Verejné priestranstvo – obnova dediny, dostala obec 5000 €
- Z MF dotácia na budovu bola schválená vo výške 13.500 €
- Vyhodnotil Dni obce Kečovo a hovoril o tom, že sa vydarili, veľa práce s tým bolo,
každému sa poďakoval za pomoc.
Nakoniec vyhodnotil výdavky a príjmy s tým spojené.
- Organizovanie zájazdu s obyvateľmi obce Kečovo, 1 dňový zájazd do Hajdúszoboszló
Maďarská republika 11.augusta 2018. Cestu platí obec, ostatné si hradí každý
účastník, odchod bude ráno o 6.00 hodine.
K bodu 6. 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
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Overovatelia:
Peter Barkai

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

Jaroslav Garaj

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