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 15.01.2020
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:

Ďalší prítomní:

Program:

Szöllös Alexander
Bernáthová Eva
Brunaczki Jozef
PhDr. Grófová Erika
Ing. Kassaiová Dominika
Mgr. Lörinčíková Silvia, PhD.
Rosiar Eduard
Ing.arch. Dušan Hudec, zást. firmy ARCHIGRAPH (URBAN)
studio, Košice
Ing. Martin Hudec, zást. firmy ARCHIGRAPH (URBAN)
studio, Košice
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
3. Schválenie overovateľov
4. Územný plán – informácia o stave, schvaľovanie dokumentov
potrebných pre podanie žiadosti o dotáciu
5. Rôzne
6. Záver

1. Otvorenie
Starosta
zastupiteľstva.

obce

v úvode

privítal

prítomných

a zahájil

zasadnutie

2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
Poslanci obecného zastupiteľstva návrh programu zasadnutia jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

6

Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová,
Lörinčíková, Rosiar

1

Szőllős
1

obecného

3. Určenie overovateľov
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení: Rosiar Eduard, Brunaczki Jozef

4. Územný plán
Starosta obce predstavil hostí – osoby odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPP, Ing. Martina
Hudeca a Ing. Dušana Hudeca a požiadal ich o základné informovanie poslancov s platným
ÚP obce, so spôsobom prípravy návrhu na ÚP, zdôraznil, že ÚP je základným
územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a je v určenom rozsahu smerným – až
záväzným podkladom na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb
v katastrálnom území obce. Poslanci predkladali návrhy na zapracovanie zmien v ÚP,
konkrétne išlo o prípady: výstavby rodinného domu, výstavby vodovodu v Hornej obci,
parkovisko pred prevádzkou autoservisu Smutný, ochrannej plochy pri cintoríne (ktorá je
zrušená), trasy kanalizácie z Hor. obce, atď. Za dôležité považujeme vyriešenie plochy na
odpadové hospodárstvo. Starosta informoval, že návrh bude vyvesený na úradnej tabuli
v rámci 30-dňovej lehoty na pripomienkovanie.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
( uznesenie č. 2020/1)

6

Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová,
Lörinčíková, Rosiar

1

Szőllős

5. Rôzne




Poslanci sa dohodli, že akcia Maškarný ples pre deti sa uskutoční 21. februára 2020
Starosta informoval, že výročná schôdza PPZ odb. Čučma sa uskutoční 9.2.2020
o 14.00 hod. v kultúrnom dome v Čučme
Starosta informoval, že spoločná výročná schôdza MO JDS a MO CSEMADOK sa
uskutoční dňa 16.2.2020 o 14.00 hod.
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Prijaté uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.01.2020 prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 15.01.2020 číslo 2020/01
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

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

V Čučme, 15.01.2020
Zapísala: Silvia Lörinčíková

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

Overovatelia:
Dominika Kassaiová

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

Silvia Lörinčíková

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

Alexander Szöllös
starosta obce
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