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 13.11.2019
Prítomní:
Starosta obce:
poslanci:

ďalší prítomní:

Szöllös Alexander
Bernáthová Eva
Brunaczki Jozef
Ing. Kassaiová Dominika
Mgr. Lörinčíková Silvia PhD.
Rosiar Eduard
Vanyová Helena
Lázárová Mária
Kassaiová Judita

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
3. Schválenie overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. 6. úprava rozpočtu
6. Správa o výsledku finančnej kontroly dodržiavania VZN o správe
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čučma
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Čučma
8. Prejednanie poplatku za TKO
9. Rôzne
10. 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.
1

3. Určenie overovateľov
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení:
a Lőrinčíková Silvia.

Kassaiová Dominika

4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla hlavná kontrolórka obce pani Helena Vanyová.
Uznesenia boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 2019/22 - 1. rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 2019/23 – pridelenie bytu pre Michaelu Dankovú
Uznesenie č. 2019/24 – pridelenie bytu pre Patríciu Uharčekovú
Uznesenie č. 2019/25 – pridelenie bytu pre Tibora Kissa

- splnené
- splnené
- splnené
- splnené

5. 6. úprava rozpočtu
Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali predložený návrh úpravy rozpočtu na rok
2019, v ktorom bola zahrnutá dotácia z Úradu vlády na detské ihrisko a dotácia na dohodu
skladníka CO. Poslanci 6. úpravu rozpočtu jednohlasne schválili.
Rozpočet

Príjmy

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Celkom

267494
8000
43000
318494

Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
( uznesenie č. 2019/26)

Výdavky
255574
23900
39020
318494

Schodok/prebytok
+ 11920
- 15900
3980
0

Bernáthová, Brunaczki, Kassaiová, Lörinčíková,
Rosiar
Grófová, Szőllős

6. Správa o výsledku finančnej kontroly dodržiavania
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čučma

VZN

o správe

Správu o výsledku finančnej kontroly dodržiavania VZN o správe a prevádzkovaní
pohrebiska na území obce Čučma predložila hlavná kontrolórka obce. Poslanci správu
prejednali a jednohlasne zobrali na vedomie.
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Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
( uznesenie č. 2019/27)

Bernáthová, Brunaczki, Kassaiová, Lörinčíková,
Rosiar
Grófová, Szőllős

7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Čučma
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Čučma
predložila riaditeľka materskej školy. Poslanci správu prejednali a jednohlasne zobrali na
vedomie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
( uznesenie č. 2019/28)
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Bernáthová, Brunaczki, Kassaiová, Lörinčíková,
Rosiar
Grófová, Szőllős

8. Prejednanie poplatku TKO
Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli o vypracovaní dodatku číslo 2 k VZN obce
Čučma o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Čučma, ktorým sa zmení § 17 v nasledovnom znení: Sadzba paušálneho
poplatku je 0,05 € za osobu a kalendárny rok.

9. Rôzne






Starosta obce informoval o výzve z Programu obnovy dediny na úpravu oddychových
zón, kde je možné žiadať dotáciu vo výške 5000,-- € so spoluúčasťou 5%.
Starosta obce informoval o problémoch pri asfaltovaní komunikácií v obci. Prevedené
práce sú nekvalitné a tiež hrozia problémy s vodou pri prívalových dažďoch. Na
nedostatky je potrebné písomne upozorniť Úrad košického samosprávneho kraja, ktorý
je investorom akcie.
Starosta obce informoval, že sa zaoberá prípravou projektu na výstavbu vodovodu
v hornej dedine.
Poslanci sa dohodli, že akcia Mikuláš pre deti sa uskutoční 6.12.2019. Obec zabezpečí
pre deti balíčky v počte 50 ks.
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Prijaté uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.11.2019 prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 13.11.2019 číslo 2019/26
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 6. úpravu rozpočtu na rok 2019
Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Celkom

príjmy
267494
8000
43000
318494

výdavky
255574
23900
39020
318494

prebytok/schodok
+11920
-15900
+3980
0

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 13.11.2019 číslo 2019/27
Obecné zastupiteľstvo v Čučme berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly
dodržiavania VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čučma.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 13.11.2019 číslo 2019/28
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Čučme.

10. Záver
V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Čučme, 14. 11. 2019
Zapísala: Mária Lázárová

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

Overovatelia:
Dominika Kassaiová

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

Silvia Lörinčíková

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

Alexander Szöllös
starosta obce
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