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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 13.02.2019 

 

 
Prítomní: starosta obce              Alexander Szöllös 

                poslanci:                    Bernáthová Eva 

                                                   Brunaczki Jozef 

                                                   Grófová Erika PhDr. 

                                                   Ing. Kassaiová Dominika 

                                                   Mgr. Lörinčíková Silvia PhD. 

                                                   Rosiar Eduard 

                                                   Szőllős Szabolcs 

                 ďalší prítomní:          Lázárová Mária 

                                                   obyvatelia obce podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                 2. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

                 3. Schválenie overovateľov 

                 4. Kontrola plnenia uznesení 

                 5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu za rok 2018 

                 6. Prejednanie rokovacie poriadku OZ 

                 7. l. úprava rozpočtu 

                 8. Rôzne 

                 9.  Záver 

                 
 

 

 

1. Otvorenie 

 

Starosta obce v úvode privítal prítomných a zahájil zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

2. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva návrh programu zasadnutia jednohlasne schválili. 
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3. Určenie overovateľov 

 

Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení:  Szőllős Szabolcs  a Eva 

Bernáthová. 
 
 
 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení previedla zástupkyňa starostu obce pani Lörinčíkvová. 

Uznesenia boli plnené nasledovne: 

Uznesenie č. 2018/56 – 5. úprava rozpočtu za rok 2018                                             - splnené 

                      2018/57 – rozpočet na rok 2019 – 2021                                                 - splnené 

                      2018/58 – stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu  

                                                                                                                             splnené                       

                      2018/59 – úhrada DF 2018/830 – Bagira Rožňava z rezervného fondu – splnené 

                      2018/60 – Zásady odmeňovanie poslancov                                            - splnené 

                      2018/61 – nájomná zmluva na byt 264/2 s Jozefom Jelonekom            - splnené 

                      2018/62 – nájomná zmluva na byt 264/4 s Monikou Herichovou         - splnené 

                      2018/63 – nájomná zmluva na byt 264/2 s Karin Lebovskou                - nesplnené, 

menovaná odstúpila od uzatvorenia zmluvy 

                      2018/64 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok     - splnené 

                      2019/01 – nájomná zmluva na byt 263/2 s Patríciou Uharčekovou        - splnené 

 

 

5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu za rok 2018 

 

Poslanci OZ prejednali informatívnu správu o čerpaní rozpočtu za rok 2018, ktorú predložila 

pani Lázárová. Informatívnu správu zobrali za vedomie. 

Hlasovanie:    

Za: 7 Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová, 

Lörinčíková, Rosiar, Szőllős 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:   

(uznesenie č. 2019/02) 

 

 

6. Prejednanie rokovacieho poriadku OZ 

 

Poslanci OZ prejednali  návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Predložený návrh 

poslanci bez zmeny jednohlasne schválili. 

Hlasovanie:    

Za: 7 Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová, 

Lörinčíková, Rosiar, Szőllős 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:   

(uznesenie č. 2019/03) 
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7. 1. úprava rozpočtu 

 

Poslanci OZ prejednali predložený návrh 1. úpravy rozpočtu na rok 2019. V tejto úprave je 

započítaný presun finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 4.000,-- € na údržbu 

kultúrneho domu. Poslanci úpravu jednohlasne schválili. 

Hlasovanie:    

Za: 7 Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová, 

Lörinčíková, Rosiar, Szőllős 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:   

(uznesenie č. 2019/04) 

 

 

8. Rôzne 

 

 úhrada faktúry za údržbu dlažby v suteréne kultúrneho domu z rezervného fondu – AH 

Profistav, Rožňava  3.428,00 € 

Hlasovanie:    

Za: 7 Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová, 

Lörinčíková, Rosiar, Szőllős 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:   

(uznesenie č. 2019/05) 

 

 poslanci OZ prejednali problematiku nedostatku vody v hornej dedine. Požiadavky 

obyvateľov hornej dediny predniesol pán Peti Stanislav. Táto časť obce je pripojená na 

svojpomocne vybudovaný skupinový vodovod, ktorý nie je majetkom obce. Už 

dlhodobo majú problémy s nedostatkom vody. Obec už roky má vypracovaný projekt 

na zásobovanie vodou v obci, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov tento 

projekt nie je zrealizovaný. V rámci svojich finančných možností obec postupne rieši 

zásobovanie vodou. Do predmetného skupinového vodovodu však obec nemôže 

investovať finančné prostriedky, nakoľko tento vodovod nie je jeho majetkom. 

 

 Poslanci OZ prejednali žiadosť Lesnej spoločnosti a pozemkového spoločenstva 

v Čučme o udelenie výnimky na prevoz drevnej hmoty vyťaženej na spoločných 

lesných pozemkoch členov spoločnosti prenajímateľom Lesy SR. Poslanci žiadosť 

o udelenie výnimky zamietli, nakoľko je to v rozpore s VZN obce Čučma 

o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Čučma. 

 

 Poslanci OZ prejednali zámer odkúpenia pozemkov v okolí kultúrneho domu. Podľa 

znaleckého posudku je cena týchto pozemkov 8.000,-- €. Poslanci žiadajú starostu obce 

o jednanie s majiteľmi pozemku o cene, nakoľko časť pozemku je strmý svah, ktorý je 

ťažko dostupný a nevyužívateľný. 

 

 Starosta obce informoval poslancov o problémoch s triedením odpadu. S touto 

problematikou budú oboznámení obyvatelia obce na Zhromaždení obyvateľov obce, 

ktoré sa uskutoční 11. marca 2019 o 17,00 hod. 
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 Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti na dotáciu na detské ihrisko pre 

materskú školu 

 

 Starosta obce informoval o prebiehajúcej petícií proti výstavbe spaľovne odpadu 

v Lipovníku 

 

 Poslanci prejednali a jednohlasne chválili zvýšenie platu  starostu obce, na základe 

zákona 253/1994 Z. z.  – Zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest § 4 odst. 2, za mesiac marec 2019 na 60%. 

Hlasovanie:    

Za: 7 Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová, 

Lörinčíková, Rosiar, Szőllős 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní:   

(uznesenie č. 2019/06) 

 

 

 

15. Prijaté uznesenia 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.02.2019 prijalo nasledovné uznesenia: 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 13.02.2019  číslo 2019/02 

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o čerpaní rozpočtu za rok 

2018. 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 13.02.2019  číslo 2019/03 

 

 Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce 

Čučma. 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 13.02.2019  číslo 2019/04 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 1. úpravu rozpočtu na rok 2019. 

 

Rozpočet                                             príjmy                           výdavky                     prebytok/schodok 

Bežný rozpočet                              263495                         237875                          +25620 

Kapitálový rozpočet                                 0                             4000                            -4000 

Finančné operácie                            15000                           36620                           -21620 

Celkom                                           278495                         278495                                    0       
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 13.02.2019  číslo 2019/05 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úhradu faktúry za údržbu dlažby v suteréne kultúrneho 

domu z rezervného fondu – AH Profistav, Rožňava v sume  3.428,00 €. 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 13.02.2019  číslo 2019/06 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie platu  starostu obce, na základe zákona 

253/1994 Z. z.  – Zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest § 4 odst. 2, za mesiac marec 2019 na 60%. 

 
 
 
 
 

               11. Záver 
 

V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

V Čučme, 18. 02. 2019 

 

 

Zapísala: Mária Lázárová                                 ............................. 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

Bernáthová Eva                                                  ................................. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Alexander Szőllős                                                                                                                           

                                                                                                                 starosta obce 
 

 


