O b e c Č U Č M A , 048 01 Č u č m a č. 47

Zápisnica
zo zasadnutia OZ Čučma
zo dňa 25.09.2019

Prítomní:
poslanci:

Bernáthová Eva
Brunaczki Jozef
PhDr. Grófová Erika
Ing. Kassaiová Dominika
Mgr. Lörinčíková Silvia PhD.
Rosiar Eduard
Szőllős Szabolcs

ďalší prítomní:

Vanyová Helena
Lázárová Mária
Ondrej Marián – obyvateľ obce

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
3. Schválenie overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Rozpočtové opatrenie
6. Pridelenie bytov
7. Projekt MŠ
8. Vyhodnotenie „Dni obce“
9. Rôzne
10. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce v úvode privítal prítomných a zahájil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh programu zasadnutia jednohlasne schválili.

3. Určenie overovateľov
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení: Bernáthová Eva a Brunaczki
Jozef.

4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla hlavná kontrolórka obce pani Helena Vanyová.
Uznesenia boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 2019/10 - Stanovisko hlavného kontrolóra
2019/11 - Správa nezávislého audítora
2019/12 – Záverečný účet obce a tvorba rezervného fondu
2019/13 – Individuálna výročná správa obce Čučma
2019/14 – 3. úprava rozpočtu
2019/15 – 4. úprava rozpočtu
2019/16 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
2019/17 – Správa hlavného kontrolóra - pokladňa
2019/18 – Domový poriadok bytového domu
2019/19 – Vytvorenie pracovného miesta
2019/20 – 5. úprava rozpočtu
2019/21 – udelenie ceny obce

- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené

5. Rozpočtové opatrenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenie č. 1.
V rozpočtovom opatrení sú presunuté finančné prostriedky na odvoz TKO z funkčnej
klasifikácie obce a ciest a presuny medzi položkami.
Rozpočet
príjmy
výdavky
prebytok/schodok
Bežný rozpočet
267366
253746
+13620
Kapitálový rozpočet
0
17600
-17600
Finančné operácie
43000
39020
+3980
Celkom
310366
310366
0
Hlasovanie:
7
Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová,
Za:
Lörinčíková, Szőllős
Proti:
Zdržal sa:
1
Rosiar
Neprítomní:
(uznesenie č. 2019/22)
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6. Pridelenie bytov
Obecné zastupiteľstvo riešilo pridelenie bytov novým nájomcom, nakoľko sa uvoľnili
dva byty. Byt č. 263/7- nájomca dal výpoveď a byt číslo 264/8 – obec dala výpoveď z dôvodu
neplatenia nájomného.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a jednohlasne schválilo pridelenie bytu č. 264/8 pre
Michaelu Dankovú.
Hlasovanie:
6
Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová,
Za:
Lörinčíková, Szőllős
Proti:
Zdržal sa:
1
Rosiar
Neprítomní:
(uznesenie č. 2019/23)
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a jednohlasne schválilo pridelenie bytu číslo 263/7
pre Uharčekovú Patríciu, ktorá požiadala o výmenu bytu č. 263/2.
Hlasovanie:
6
Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová,
Za:
Lörinčíková, Szőllős
Proti:
Zdržal sa:
1
Rosiar
Neprítomní:
(uznesenie č. 2019/24)
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a jednohlasne schválilo pridelenie bytu číslo 263/2
pre Tibora Kissa.
Hlasovanie:
6
Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová,
Za:
Lörinčíková, Szőllős
Proti:
Zdržal sa:
1
Rosiar
Neprítomní:
(uznesenie č. 2019/25)

7. Projekt MŠ
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že projekt na rekonštrukciu materskej školy
neuspel.
Na výstavbu detského ihriska pri materskej škole obec dostane dotáciu vo výške
8000,00 € z Úradu vlády SR, ktorý je potrebné vyčerpať do 30. novembra 2020. Spoluúčasť
obce je 5%.

3

8. Vyhodnotenie Dní obce
Starosta obce, vyhodnotil akciu Dni obce za veľmi vydarenú. Obec dôstojne oslávila .
Poďakoval všetkým prítomným za aktívnu prácu na prípravách a uskutočnení akcie.

9. Rôzne


Dňa 15.10.2019 so začiatkom o 10,00 hod. sa v našej obci uskutoční Okresná
konferencia dôchodcov. Je pripravený bohatý kultúrny program, občerstvenie
a upomienkové predmety pre účastníkov konferencie.



Dňa 5.10.2019 so začiatkom o 9,00 hod. sa v obci uskutoční brigáda na čistenie
verejných priestranstiev.



V obci prebieha rekonštrukcia štátnej cesty. Brehy potoka v časti obce Huta budú
spevnené oporným múrom.



Starosta obce predstavil projekt na rekonštrukciu stavby Občianského združenia
Rozgang. Projekt má byť podaný cez MasGemer do 17. októbra. Hlavná kontrolórka
obce, ako i ekonómka obce, upozornili, že je potrebné uzatvoriť dlhodobú nájomnú
zmluvu na 40 rokov t. j. do doby odpisovania rekonštrukcie a na celý objekt.



Starosta obce informoval poslancov, že sa pracuje na vyhotovení projektu vodovou
v hornej dedine.



Pani Rosiarová podala sťažnosť na občianske spolunažívanie v bytovom dome.



Starosta obce informoval o problémoch so Spoločným stavebným úradom. Mesto
uvažuje o zrušení Spoločného stavebného úradu, nakoľko personálne nestíhajú
vybavovať všetky požiadavky.

Prijaté uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.09.2019 prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 25.09.2019 číslo 2019/22
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2019/1:
Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Celkom

príjmy
267366
0
43000
310366

výdavky
253746
17600
39020
310366
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prebytok/schodok
+13620
-17600
+3980
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 25.09.2019 číslo 2019/23
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 264/8 pre Michaelu Dankovú.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 25.09.2019 číslo 2019/24
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu číslo 263/7 pre Uharčekovú Patríciu,
ktorá požiadala o výmenu bytu č. 263/2.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 25.09.2019 číslo 2019/25
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu číslo 263/2 pre Tibora Kissa.

10. Záver
V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Čučme, 27. 09. 2019
Zapísala: Mária Lázárová

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

Overovatelia:
Eva Bernáthová

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

Jozef Brunaczki

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

Alexander Szöllös
starosta obce
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