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 29.07.2020
Prítomní:
Starosta obce:
poslanci:

ďalší prítomní:

Szöllös Alexander
Bernáthová Eva
Brunaczki Jozef
Mgr. Lörinčíková Silvia PhD.
Ondrej Marián
Rosiar Eduard
Szőllős Szabolcs
Velebírová Anna
Vanyová Helena
Lázárová Mária

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
3. Schválenie overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Sľub nových poslancov
6. Finančný príspevok – Káčer na bicykli
7. Projekt MAS GEMER - Rožňava
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: Eduard Rosiar a Szabolcs Szőllős.

4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla hlavná kontrolórka obce pani Helena Vanyová.
Uznesenia boli plnené nasledovne:
uznesenie č. 2020/03 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
- splnené
uznesenie č. 2020/04 – Správa nezávislého audítora z audítu účtovnej závierky za rok 2019
- splnené
uznesenie č. 2020/05 – Schválenie záverečného účtu a použitia prebytku
- splnené
uznesenie č. 2020/06 – Individuálna výročná správa za rok 2019
- splnené
uznesenie č. 2020/07 – zaradenie pozemkov registra „E“ do majetku
- splnené
uznesenie č. 2020/08 – 2. úprava rozpočtu na rok 2020
- splnené
uznesenie č. 2020/09 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
- splnené
uznesenie č. 2020/10 – Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
- splnené
uznesenie č. 2020/11 – pridelenie bytu 263/5 pre Luciu Csehovú
- plní sa
uznesenie č. 2020/12 – zámer predaja pozemku
- plní sa
uznesenie č. 2020/13 – Projekt „Budovanie doplnkovej infraštruktúry na náučnom chodníku
banská cesta v obci Čučma – altánok“
- splnené

5. Sľub nových poslancov
Poslanci Erika Grófová a Dominika Kassaiová sa vzdali mandátu. Na ich miesta
nastúpili náhradníci Marián Ondrej a Anna Velebírová.
Noví poslanci Marián Ondrej a Anna Velebírová zložili zákonom predpísaný sľub, čo
potvrdili aj svojim podpisom. Starosta obce im odovzdal osvedčenia.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za členov komisie verejného záujmu Evu Bernáthovú
a Annu Velebírovú.
Za člena komisie verejného poriadku bol zvolený Marián Ondrej a za členov kultúrnej
komisie boli zvolení Anna Velebírová a Marián Ondrej.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
(uznesenie č. 2020/14)
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Bernáthová, Brunacski, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar,
Szőllős, Velebírová

0
0
0
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Do rady materskej školy bol zvolený Marián Ondrej.
Hlasovanie:
Bernáthová, Brunacski, Lőrinčíková, Ondrej, Rosiar,
Za:
7
Szőllős, Velebírová
0
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
(uznesenie č. 2020/15)
6. Finančný príspevok – Káčer na bicykli
Našu obec navštívil „Káčer na bicykli“. Pri tejto príležitosti TA3 poskytla príspevok pre
zdravotne znevýhodnené deti našej obce vo výške celkom 1.000,00 €. Nakoľko sa pán Szőllős
Szabolcs vzdal príspevku, príspevok bol pridelený pre Patrika Rácza vo výške 500,-- €
a Jakuba Bacsu vo výške 500,-- €.

7. Projekt MAS GEMER – Rožňava
Starosta obce informoval poslancov, že naša obec podala žiadosť o dotáciu – MAS GEMER
na výstavu altánku pri bytovom dome, v hornej dedine a výstavbu rozhľadne v hornej dedine.

8. Rôzne


Starosta obce informoval poslancom, že dotácie – Program obnovy dediny – budú
prebiehať sadové úpravy pri bytovom dome



Starosta obce informoval, že obec dostala povolenie na výmenu ističov v materskej
skole zo 40A na 25A, kde je nižší poplatok



Starosta obce sa zúčastnil zasadnutia petičného výboru, kde sa rieši výstavba tunelu
cez Sorošku



Starosta obce predložil poslancom informatívnu správu o čerpaní rozpočtu za 1.
polrok 2020.



Obecné zastupiteľstvo a dohodlo, že prebehne maľovanie priestorov materskej školy
a tiež sa vymení gumolit v triede. Pri najbližšej úprave rozpočtu sa vyčlení na tieto
opravy 3500,-- € z rezervného fondu.



Pán poslanec Rosiar informoval o problematike pána Kotlarčíka, ktorý po trvalých
nezhodách s bratom nemá kde bývať.



Pani kontrolórka sa informovala o riešení pozemkov vo vlastníctve pozemkového
fondu. Starosta informoval, že tieto pozemky bude riešiť v mesiaci september.
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9. Záver
V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prijaté uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.06.2020 prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 29.07.2020 číslo 2020/14
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na doplnenie za členov komisií:
Komisia verejného záujmu:

Eva Bernáthová
Anna Velebírová

Komisia sťažností a verejného poriadku:

Marián Ondrej

Komisia kultúry:

Anna Velebírová
Marián Ondrej

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 29.07.2020 číslo 2020/15
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena rady materskej školy Mariána Ondreja.

V Čučme, 30. 07. 2020
Zapísala: Mária Lázárová

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

Overovatelia:
Eduard Rosiar

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

Szabolcs Szőllős

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

Alexander Szöllös
starosta obce
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