
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 29.07.2021 

 

 
Prítomní:  

                 starosta obce:           Szöllös Alexander 

 

                 poslanci:                   Bernáthová Eva 

                                                   Brunaczki Jozef                       

                                                   Mgr. Lörinčíková Silvia PhD. 

                                                   Ondrej Marián 

                                                   Rosiar Eduard 

                                                   Szőllős Szabolcs 

 

Neprítomní:                             Anna Velebírová 

                                                    

Ďalší prítomní:                        Vanyová Helena, hlavný kontrolór obce 

                                                  Bukovinszká Tatiana, zapisovateľka 

                                                    

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce a privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci : Anna Velebírová  

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.  

 

K bodu 2. Schválenie návrhu programu zasadnutia  

Návrh programu zasadnutia bol zverejnený v obci spôsobom obvyklým. 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                   2. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

                   3. Schválenie overovateľov 

                   4. Kontrola plnenia uznesení 

                   5. Sľub nového poslanca 

                   6. Príprava podujatia Dňa baníkov – na základe partnerskej dohody INTERREG 

                   7. Rôzne 

                   8. Záver 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh programu zasadnutia 

 

Hlasovanie 

Za: 6 E.Bernáthová, Mgr.S.Lörinčíková, M.Ondrej, E.Rosiar, Sz.Szöllös, 
J.Brunaczki 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Velebírová 
 
 

 

Schválený program zasadnutia:   

                   1. Otvorenie zasadnutia 

                   2. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

                   3. Schválenie overovateľov 

                   4. Kontrola plnenia uznesení 

                   5. Sľub nového poslanca 

                   6. Príprava podujatia Dňa baníkov – na základe partnerskej dohody INTERREG 

                   7. Rôzne 

                   8. Záver 

 

K bodu 3. Schválenie overovateľov  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení p.O.Marian a p. J.Brunaczki 

 

Hlasovanie 

Za: 6 E.Bernáthová, Mgr.S.Lörinčíková, M.Ondrej, E.Rosiar, Sz.Szöllös, 
J.Brunaczki 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Velebírová 
 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení       

Uznesenia zo zasadnutia zo dňa 23.06.2021 predložila hlavná kontrolórka obce.  

 

Uznesenie č.24/2021 zo dňa 29.07.2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia zo dňa 23.06.2021.  

 

 

 

 

 



Hlasovanie 

Za: 6 E.Bernáthová, Mgr.S.Lörinčíková, M.Ondrej, E.Rosiar, Sz.Szöllös, 
J.Brunaczki 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Velebírová 
 

K bodu 5. -  Sľub nového poslanca  
Poslankyňa Anna Velebírová sa počas jedného roka zo zdravotných dôvodov nezúčastňovala 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. V zmysle § 25 bodu 2 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát poslanca zaniká, ak počas jedného 

roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Na uvoľnený 

post poslanca nastupuje náhradník Michal Tóbis, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub za 

prítomnosti predsedníčky Miestnej volebnej komisie v Čučme.  Starosta obce mu odovzdal 

osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu 6. – Prírava podujatia Dňa baníkov – na základe partnerskej dohody INTERREG 
V rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Slovenská republika – Maďarsko sa 

v dňoch 20. - 21. 08 2021 uskutoční tematická exkurzia, odborná konferencia a Deň baníkov 

v obci Čučma. Týchto podujatí sa zúčastnia aj hostia z Maďarska z obce Egercsehi v počte asi 

17 osôb. Cieľom týchto podujatí je prezentácia baníckych tradícií v obci. Zástupkyňa starostu 

obce Mgr. Silvia Lörinčíková informovala poslancov o priebehu a programe týchto podujatí. 

Dňa 20.08.2021 sa v poobedňajších hodinách uskutoční tematická exkurzia, 21.08.2021 sa od 

9:00 hod do 11:30 uskutoční odborná konferencia.  Deň baníkov sa začne o 14:00 hodine 

slávnostným sprievodom ku pamätníku baníckej práce. Od 15: 00 hod. je zabezpečený kultúrny 

program a o 18:00 hod. hudobný koncert skupiny SEXIT. Pán starosta požiadal poslancov, aby 

boli nápomocní pri príprave ako aj samotnom priebehu týchto podujatí. 

  

K bodu 7. – Rôzne  
• Rozbor vody - pán starosta informoval, že bol vykonaný rozbor vody prameňa Hidegkút 

a studne materskej školy. Predbežné výsledky prameňa Hidegkút sú pozitívne čo sa týka PH, 

teploty vody a množstva prietoku. V studni materskej školy boli prekročené medzné hodnoty 

chemických a mikrobiologických parametrov. Je potrebné zabezpečiť úpravu vody (použitím 

prípravku SAVO).  

• Kolaudácia kanalizácie - v priebehu mesiaca máj bol vykonaný monitoring kanalizácie 

kamerovým systémom. Bolo potvrdené, že dochádza k masívnemu priesaku balastných vôd. 

Bol vykonaný opakovaný monitoring kanalizácie pri ktorom sa potvrdilo, že kanalizačné 

potrubie nie je poškodené  a kanalizáciu je potrebné len prečistiť  od štrku a usadenín.  

• Dom smútku – na opravu strechy domu  smútku bol zakúpený materiál. V priebehu mesiaca 

september budú zahájené práce na oprave strechy DS. 

• pani Ildikó Cintelová podala žiadosť o prešetrenie susedských sporov s Ing.Antonom 

Lehovcom, nakoľko zo strany susedov dochádza k opakovaným slovným útokom. Pán starosta 

navrhol, aby boli susedia predvolaní na obecný úrad za účasti poslancov za účelom riešenia 

susedských sporov. 

• pán starosta sa zúčastnil stretnutia primátorov miest a starostov obcí, ktoré zvolal RÚVZ 

Rožňava za účelom informovania ohľadom súčasnej pandemickej situácie. Percento 

zaočkovaných je pomerne nízke a starostovia požiadali, aby mestám a obciam boli poskytnuté 

údaje koľko percent obyvateľov je zaočkovaných v jednotlivých mestách a dedinách. 

   

 



K bodu 8 – Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

V Čučme, 03.08.2021 

 

Zapísala: Tatiana Bukovinszká                                  ............................. 

 

Overovatelia: 

 

Marian Ondrej                                                            ................................. 

 

Jozef Brunaczki                                                         ................................. 

  

 

                                

 

                                                                                                          Alexander Szöllös, v.r. 

                                                                                                               starosta obce 

 

 


