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Prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme 
zo dňa 20.06.2014 

 
 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/18 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/19 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 21 787,40 € na tvorbu 

rezervného fondu. 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/20 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 2. úpravu rozpočtu na rok 2014: 

 Rozpočet                         príjmy                  výdavky                 prebytok/schodok 

Bežný rozpočet             195936                  192557                        + 3379 

Kapitálový rozpočet                0                            0                                 0 

Finančné operácie           22061                    25440                         - 3379 

Celkom                         217997                  217997                                 0 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/21 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na úhradu 

dodávateľských faktúr z roku 2013 vo výške 5 547,71 €, úhradu faktúr za záchranné práce 

a materiály pri povodniach v celkovej  výške 15 445,38 € a zostatok rezervného fondu vo 

výške 893,73 € na splátku úveru komunál.  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/22 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce od 01.06.2014 vo výške 1632,00 € 

mesačne. 

 

 



Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/23 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre volebné obdobie 2015 až  2018  na základe § 11 

ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov 7 (sedem). 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/24 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre volebné obdobie r. 2015 – 2018 v súlade s § 11 

ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah 

výkonu funkcie starostu Obce Čučma na plný úväzok. 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/25 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu číslo 1 vo vchode 263 pre 

Gabrielu Hajdúovú od 01.07.2014. 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/26 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie zariadení výpočtovej techniky: 

 

          Zdroj k počítaču                                        168,67 € 

          Počítač 20 GB                                         1192,44 € 

          Počítač 2004                                            1129,21 € 

          Tlačiareň HP DJ 920 C                              230,08 € 

          Tlačiareň HP DJ F 2180                               78,60 € 

          Tlačiareň HP OJ PRO8500                         240,00 € 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/27 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup nového počítača na využívanie vedenia 

účtovníctva, miezd a majetku. 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 20.06.2014 číslo 2014/28 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dovoz obedov pre dôchodcov v mesiacoch júl 

a august na náklady obce. 

 

V Čučme 25.04.2014 

 

 

 

 

 

                                                                                                Alexander Szőllős 

                                                                                                      starosta obce 



 


