Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kečovo,
konaného dňa 05.11.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Lörincz
Neprítomní: Csaba Molnár
Ďalší prítomní: Katarína Hubayová

PROGRAM :
1) Otvorenie
2) Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa a voľba návrhovej komisie
3) Komunitný plán obce
4) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
5) Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva 2017/2018
6) Rôzne
7) 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. 30/2018:
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, Viliam Lörincz
Návrhová komisia:
Jaroslav Garaj, Ing. Arpád Lörincz, PhD.
Zapisovateľ:
Katarína Hubayová
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 31/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
schvaľuje
A) program rokovania bez zmien a doplnkov.
B) Overovatelia zápisnice: Peter Barkai, Viliam Lörincz
Návrhová komisia:
Jaroslav Garaj, Ing. Arpád Lörincz, PhD.
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) Komunitný plán obce
4) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
5) Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za roky 2017/2018
6) Rôzne
7) Záver
K bodu 3. Komunitný plán obce Kečovo
Starosta obce Július Lörincz informoval obecné zastupiteľstvo, že dal vypracovať komunitný
plán sociálnych služieb čo sa týka obce Kečovo odbornou pracovníčkou.
Starosta obce podal informácie o obsahu komunitného plánu.
Komunitný plán je k nahliadnutiu a každý si ho mohol pozrieť u ekonómky obce a bol
zverejnený na webovej stránke.
Neboli dané žiadne pripomienky.
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Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č.32/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Kečovo.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Starosta obce Július Lörincz hovoril o tom, že sa prerábali zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce, už sa menia zákony a čo mala obec zásady hospodárenia boli
už staré z roku 2009.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č.33/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kečovo.
Hlasovanie:

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

K bodu 5 Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za roky 2017/2018
Starosta obce Július Lörincz oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o prehľade
a vypracovaní odmien pre poslancov na základe schváleného odmeňovacieho poriadku, kde
každý jeden poslanec dostane vyplatenú odmenu za jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva
ak sa na ňom zúčastnil vo výške 18 €.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č.34/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kečovo
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berie na vedomie
informáciu starostu obce Kečovo o návrhu na vyplatenie odmien poslancom obce Kečovo.
Hlasovanie:

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

K bodu 6 Rôzne
1) Starosta obce Július Lörincz hovoril o tom, že po komunálnych voľbách sa budú
organizovať Dni seňorov obce, treba určiť termín osláv.
Poslanci obecného zastupiteľstva spoločne so starostom obce určili termín zasadnutia
na 24. novembra 2018 so začiatkom o 16.00 hodine v Kultúrnom dome.
Dohodli sa na tom, že pre seňorov sa zakúpia darčeky vo výške 5 – 6 Eur. na jedného
dôchodcu. Pre jubilantov sa zakúpi darček vo výške 8 Eur.
2) V obci dňa 18.11.2018 bude vystupovať Komorný folklór Szötes. Starosta obce sa
pýtal poslancov obecného zastupiteľstva, či sa má vyložiť urna a každý prispeje koľko
myslí, zostatok zaplatí obec.
Poslanci jednoznačne navrhli vyložiť urnu.
3) Starosta obce informoval, že budú sa robiť nové nájomné zmluvy na hrobové miesta
a tak ako je uvedené v Prevádzkovom poriadku zmluva bude napísaná na dobu
neurčitú s poplatkami na 10 rokov vopred. Obecné zastupiteľstvo ponecháva poplatky
10 € za jedno hrobové miesto počas 10 rokov nezmenené.
4) Viliam Lörincz, poslanec obecného zastupiteľstva sa informoval, čo bude
s prenájmom poľnohospodárskej pôdy, čo sa vypovedala nájomná zmluva.
Starosta obce odpovedal, že to prenecháva novému starostovi a poslancom na
rozhodnutie v mesiaci december.
K bodu 7. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.30 h.
Zapísal/(a): : Katarína Hubayová

Július Lörincz
starosta obce
Overovatelia:
Peter Barkai

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

Viliam Lörincz

........................................
4

5

