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 03. 06. 2020

Prítomní: starosta obce:
poslanci:

ďalší prítomní:

Szöllös Alexander
Bernáthová Eva
Brunaczki Jozef
PhDr. Grófová Erika
Ing. Kassaiová Dominika
Mgr. Lörinčíková Silvia PhD.
Rosiar Eduard
Szőllős Szabolcs
Vanyová Helena
Lázárová Mária

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
3. Schválenie overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zabezpečenie chodu MŠ
6. Opatrenia súvisiace s COVID 19 – zníženie príjmu z podielových daní
7. Odpadové hospodárstvo
8. Územný plán
9. Plán práce stavebnej komisie
10. Kolaudácia vodovodu a kanalizácie
11. Hrdlička – zameranie podkladu pre projekt vodovod
12. M.A.S. projekty
13. Zorganizovanie brigády na kosenie cintorína
14. Rôzne
15. Záver
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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.

3. Určenie overovateľov
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení: Grófová Erika a Kassaiová
Dominika.

4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla hlavná kontrolórka obce pani Helena Vanyová.
Uznesenia boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 2020/1 - obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
- plní sa
2020/2 – 1. úprava rozpočtu na rok 2020
- plní sa

5. Zabezpečenie chodu MŠ
O zabezpečení prevádzky materskej školy v dobe pandémie COVID – 19 informovala
riaditeľka MŠ pani Kočišová.

6. Opatrenia súvisiace s COVID 19 – zníženie príjmu podielových daní
Pani Lázárová informovala poslancov o nákladoch obce, vynaložených v súvislosti
s pandémiou COVID 19.
Predložila predpoklad príjmov a výdavkov finančných prostriedkov na rok 2020, pri
znížení príjmov z podielových daní. Poslanci sa dohodli, že sa pozastavia všetky stavebné
práce v obci a obec bude fungovať v úspornom režime, kým sa nespresnia príjmy z podielových
daní. V mesiaci september poslanci prerokujú možnosti čerpania finančných prostriedkov
a upresní sa, ktoré stavebné práce sa budú vykonávať.
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7. Odpadové hospodárstvo
Starosta obce informoval poslancov o dlhodobej problematike vysokých nákladov na
odpadové hospodárstvo obce.
V obci zhoreli dva veľké kontajnery. Odpad do veľkokapacitných kontajnerov nosili aj
ľudia, ktorí nie sú obyvateľmi našej obce. Preto obec pristúpila k odstráneniu veľkokapacitných
kontajnerov a obyvatelia častí, kde boli veľkokapacitné kontajnery umiestnené si zakúpili kuka
nádoby.
Je nevyhnutné zaoberať sa zvýšením separácie odpadu, nakoľko miera separácie v obci
je veľmi nízka a z toho dôvodu sú poplatky za uloženie odpadu veľmi vysoké.
Obec na svojej úradnej tabuli a tiež na webstránke uverejní zoznam neplatičov
k 31.12.2019.

8. Územný plán
Ohľadom územného plánu obce sa uskutoční stretnutie poslancov a spracovateľov
územného plánu 9.6.2020, kde sa vypracuje harmonogram opatrení, aby sa zapracovali všetky
návrhy zmien do lehoty čerpania dotácie.

9. Plán práce stavebnej komisie
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa plán práce stavebnej komisie bude
prehodnocovať a upresňovať v mesiaci september.

10. Kolaudácia vodovodu a kanalizácie
Kolaudácia vodovodu a kanalizácie sa uskutoční na základe porealizačného zamerania.

11. Hrdlička – zameranie podkladu pre projekt vodovod
Je nutné vysporiadať pozemky – cesta v hornej dedine. Časť cesty je na liste vlastníctva
obce „E“ stav a časť cesty je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.

12. M.A.S. projekty
Riešenie projektov je momentálne pozastavené z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov obce v dobe pandémie.
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13. Zorganizovanie brigády na kosenie cintorína
Dňa 6. júna 2020 t. j. v sobotu sa uskutoční brigáda na kosenie cintorína. V prípade
nepriaznivého počasia sa brigáda uskutoční v nedeľu.

14. Rôzne
Poslanci sa dohodli, že nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční
24.6.2020, kde sa bude prejednávať Záverečný účet obce, Výročná správa a tiež úprava
rozpočtu na rok 2020.

15. Záver
V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Čučme, 04. 06. 2020

Zapísala: Mária Lázárová

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

Overovatelia:
Erika Grófová

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

Dominika Kassaiová

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

Alexander Szöllös
starosta obce
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