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

 

 

 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia OZ Čučma 

zo dňa 16.12.2020 

 

 
Prítomní:  

                 Starosta obce:           Szöllös Alexander 

                poslanci:                    Bernáthová Eva 

                                                   Brunaczki Jozef                       

                                                   Mgr. Lörinčíková Silvia PhD. 

                                                   Ondrej Marián 

                                                   Rosiar Eduard 

                                                   Szőllős Szabolcs 

                                                    

                 ďalší prítomní:          Vanyová Helena 

                                                   Bukovinszká Tatiana 

                                                    

 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                 2. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

                 3. Schválenie overovateľov 

                 4. Kontrola plnenia uznesení 

                 5. Voľba hlavného kontrolóra 

                 6. IV. úprava rozpočtu 

                 7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu 

                 8. Návrh dlhodobého rozpočtu na roky 2021 - 2023 

                 9. Správa o výsledku finančnej kontroly pokladne 

                10. Správa o výsledku finančnej kontroly výberu nájomného 

                11. Správa o výsledku finančnej kontroly čerpania rezervného fondu 

                12. Poverenie na overenie podpisu a listín 

                13. Rôzne 

                 
 

 

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:  Szabolcs Szőllős a Eduard Rosiar. 
 
 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení previedla hlavná kontrolórka  obce pani Helena Vanyová. 

Uznesenia boli plnené nasledovne: 
 

uznesenie č. 2020/16 – 3. úprava rozpočtu                                                            - splnené 

uznesenie č. 2020/17 – vypísanie volieb hlavného konrolóra                                - splnené 

uznesenie č. 2020/18 – spolufinancovanie projektu „Po stopách našich predkov „  - plní sa 

                                      vo výške 15% t.j. 4 231,- € 

Hlavná kontrolórka obce upozornila pána starostu a poslancov, že zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.11.2020 nebolo zvolané v súlade so zákonom.  

 

5. Voľba hlavného kontrolóra  

 

Obecné zastupiteľstvo dňa 30.09.2020 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce. Na 

funkciu hlavného kontrolóra obce sa prihlásila jedna uchádzačka, pani Helena Vanyová, ktorá 

spĺňa všetky požadované predpoklady. Pani Vanyová bola jednohlasne zvolená za hlavnú 

kontrolórku obce od 01.01.2021 na dobu 6 rokov s úväzkom 10% z plného úväzku 37,5 hod. 

týždenne a so súhlasom vykonávania inej zárobkovej činnosti – účtovníčky. 

 (uznesenie č. 2020/19). 

Hlasovanie:      

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar, 

Szőllős,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Velebírová 

 

       

                         

6. IV. úprava rozpočtu 
 

Poslanci prejednali predložený návrh 4. úpravy rozpočtu.  

 

Rozpočet                                príjmy                         výdavky                  prebytok/schodok 

Bežný rozpočet                    277 835                        270 679                          7 156 

Kapitálový rozpočet                3 840                            7 860                        - 4 020 

Finančné operácie                 25 674                          28 810                        - 3 136 

Celkom                               307 349                        307 349                                 0 

(uznesenie č. 2020/20) 
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Hlasovanie:      

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar, 

Szőllős,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Velebírová 

 

 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  

 

Poslanci zobrali na vedomie Stanovisko hlasného kontrolóra obce Čučma  ku návrhu rozpočtu 

na rok 2021 a  návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023. 

(uznesenie č. 2020/21) 

 

Hlasovanie:      

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar, 

Szőllős,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Velebírová 

 

 

8. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 
 

Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali predložený návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023. 

Návrh rozpočtu na rok 2021 poslanci jednohlasne schválili. 

 

Rozpočet                                 Príjmy                          Výdavky                     Schodok/prebytok 

 

Bežný rozpočet                       267 000                         237 980                             + 29 020 

Kapitálový rozpočet                          0                                     0                                        0 

Finančné operácie                             0                             29 020                              -29 020 

Celkom                                   267 000                          267 000                                       0 

 

( uznesenie č. 2019/22/a) 

Hlasovanie:    

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar, 

Szőllős, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Velebírová 

( uznesenie č. 2020/22) 
 

Poslanci prejednali aj predložený návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 a jednohlasne ho 

zobrali na vedomie. 
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2022 

Rozpočet                                 Príjmy                          Výdavky                     Schodok/prebytok 

 

Bežný rozpočet                        270 000                           240 780                             + 29 220 

Kapitálový rozpočet                            0                                      0                                        0 

Finančné operácie                               0                             29 220                               -29 220 

Celkom                                    270 000                           240 780                                        0 
 
 

2023 

Rozpočet                                 Príjmy                          Výdavky                     Schodok/prebytok 

 

Bežný rozpočet                          273 000                       255 570                            + 17 430 

Kapitálový rozpočet                             0                                   0                                        0 

Finančné operácie                                0                          17 430                             - 17430 

Celkom                                      273 000                        273 000                                       0 
 

 

( uznesenie č. 2020/22/b) 

Hlasovanie:    

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar, 

Szőllős, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Velebírová 

 

9. Správa o výsledku finančnej kontroly pokladne 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali a zobrali na vedomie správu o výsledku 

finančnej kontroly pokladne. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

( uznesenie č. 2020/23) 

Hlasovanie:    

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar, 

Szőllős, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Velebírová 

 

 
 

10. Správa o výsledku finančnej kontroly výberu nájomného 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali návrh správy finančnej kontroly o výbere 

nájomného a o prijatých opatreniach, ktoré sú prílohou zápisnice. Poslanci navrhli, aby vo 

vestibule bytového domu bolo vyvesené upozornenie pre nájomníkov, aby si vyrovnali svoje 

záväzky voči obci, nakoľko  v priebehu roka 2021 budú končiť  nájomné zmluvy a budú sa 

prehodnocovať kritériá na opätovné uzavretie nájomných zmlúv. 

Poslanci  zobrali na vedomie správu o výsledku finančnej kontroly výberu nájomného 

( uznesenie č. 2020/24) 
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Hlasovanie:    

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar, 

Szőllős, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Velebírová 

 
 

11. Správa o výsledku finančnej kontroly čerpania rezervného fondu  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali správu finančnej kontroly čerpania 

rezervného fondu. Poslanci  zobrali na vedomie správu o výsledku finančnej kontroly.  

 

( uznesenie č. 2020/25) 

Hlasovanie:    

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar, 

Szőllős, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Velebírová 

 
 
 

12. Poverenie na overovanie podpisov a listín 

 

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru pani Márie Lázárovej sa ruší poverenie na 

osvedčovanie listín a podpisov a  poveruje sa pani Tatiana Bukovinszká na osvedčovanie listín 

a podpisov. 

 

( uznesenie č. 2020/26) 

Hlasovanie:    

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar, 

Szőllős, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Velebírová 

 
 
 

13. Rôzne 

a) Brantner Gemer s.r.o. - Dodatok č. 8 ku Zmluve o poskytnutí služby   
Pán starosta informoval poslancov, že spoločnosť Brantner Gemer, s.r.o.  zaslala Dodatok 
č. 8  ku Zmluve  o poskytnutí služieb č. 02 10 03. Na základe tohto dodatku spoločnosť 
Brantner upravuje cenu za poskytnuté služby od 01.01.2021 podľa prílohy (Dodatok č. 8 
tvorí prílohu zápisnice). Obce sa tento dodatok týka len v jednom bode, nakoľko nemá 
veľkokapacitné kontajnery.  
V priebehu roka 2021 obce budú mať obce povinnosť  zabezpečiť nakladanie s biologicky 
rozložiteľným odpadom zo záhrad. Pán starosta navrhol riešiť túto povinnosť obce 
zriadením obecnej kompostárne do 100 t. Obec by zriadila vlastnú  kompostáreň na 
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pozemku vo vlastníctve obce, zabezpečila váhu a koncom roka preukáže množstvo 
uskladneného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách. Na vybudovanie kompostárne 
je potrebné vybaviť povolenie od Okresného úradu, odboru  životného prostredia 
a vyžiadať vyjadrenie od správcu vodného toku. 
Pán starosta požiadal poslancov, aby navrhli riešenie v súvislosti s odvozom tuhého 
komunálneho odpadu, nakoľko obec má vysoké náklady za zber a odvoz odpadu. Obec 
zabezpečila do každej domácnosti jednu odpadovú nádobu, ale   niektorí obyvatelia obce 
vykladajú viacej odpadových nádob. Pán starosta navrhol riešiť túto situáciu označením 
odpadových nádob a spoločnosť Brantner by zobrala z každej domácnosti len odpadové 
nádoby označené obcou. Tým by sa vyriešila aj situácia s neplatičmi. Poslanci navrhli, aby 
sa budúceho zasadnutia OZ zúčastnila zamestnankyňa obce, ktorá má v pracovnej náplni 
agendu daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a oboznámila 
poslancov s možnosťami riešenia.   
 
b) Vytýčenie hraníc parciel  
Pán starosta informoval, že bolo vykonané  vytýčenie hraníc parciel E-KN č. 118/2, 244/2, 
941 a 1403/1. Jedná sa o parcelu pod Domom smútku, ktorá je vo vlastníctve  Slovenského 
pozemkového fondu. Je potrebné vyriešiť vlastnícke právo, aby mohol byť Dom smútku 
skolaudovaný a zapísaný v liste vlastníctva Obce Čučma. Ďalšie parcely sa nachádzajú 
v areáli cintorína. Tieto pozemky sú v súkromnom vlastníctve a obec má na týchto 
pozemkoch vybudované oplotenie cintorína.  
Vytýčenie hraníc parciel bolo vykonané aj v Hornej časti obce, kde obec chce vybudovať 
vodovod a táto parcela je tiež vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.  
Poslanci poverili starostu obce s vysporiadaním majetkových pomerov uvedených 
parciel. 
 
c) Obecné zastupiteľstvo prejednalo opätovný nedovolený vstup pána Ing. Rozložníka na  
obecnú parcelu KN-C  801/3 – priestranstvo patriace k nájomnému bytovému domu dňa 
15.12.2020. Cez dotknutú parcelu naváža stavebnú suť nákladným vozidlom na parcelu vo 
svojom vlastníctve, čím poškodzuje trávnik, ktorý udržiava obec spolu s nájomníkmi 
bytového domu, ohrozuje poškodenie inžinierskych sietí zabudovaných na tomto pozemku  
a znečisťuje  miestnu komunikáciu. Tento skutok zdokumentovali aj príslušníci  Obvodného 
oddelenia PZ v Rožňave v obidvoch prípadoch.   Poslanci obecného zastupiteľstva poverili 
starostu obce, aby na túto parcelu umiestnil betónovú bariéru a tým zabránil vstupu pána 
Ing.  Rozložníka na dotknutú parcelu.  Pán Rozložník nemá prístup ku žiadnej parcele, ktoré 
má vo vlastníctve bez toho, aby prechádzal cez parcelu vo vlastníctve Obce Čučma.  
Rozhodnutím povolenú výstavbu oplotenia musí riešiť prístupom cez vlastné parcely. 
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14. Rôzne 
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

 

 

 

V Čučme, 18.12.2020 

 

Zapísala: Tatiana Bukovinszká                                  ............................. 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Szabolcs Szőllős                                                          ................................. 

 

Eduard Rosiar                                                              ................................. 

  

 

 

 

 

                                  

 

 

                                                                                                          Alexander Szöllös 

                                                                                                               starosta obce 

 

 


