OBEC

Č U Č M A , 048 01 Č u č m a č. 47

Zápisnica
zo zasadnutia OZ Čučma
zo dňa 16.03.2022
Prítomní:
starosta obce:

Szöllös Alexander

poslanci:

Bernáthová Eva
Rosiar Eduard
Sz.Szőllős
Tóbis Michal

Neprítomní:

Brunaczki Jozef
Mgr. Lörinčíková Silvia PhD.
Ondrej Marián

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.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4, poslanci Mgr.Lörinčíková,J.
Brunaczki a M.Ondrej sa ospravedlnili. 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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
6. Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
8. Kolaudácia verejného vodovodu
9. Rôzne
10. Záver

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma
schvaľuje
návrh programu zasadnutia
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, M. Tóbis

3

Mgr. Lörinčíková, M. Ondrej, J.Brunaczki

Schválený program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
3. Schválenie overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
6. Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
8. Kolaudácia verejného vodovodu
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 3. Schválenie overovateľov
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci E.Bernáthová a M.Tóbis.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, M. Tóbis

3

Mgr. Lörinčíková, M. Ondrej, J.Brunaczki

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia zo dňa 16.12.2021 predložila hlavná kontrolórka obce.
Uznesenie č. 1/2022 zo dňa 16.03.2022
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 16.12.2021.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, M. Tóbis

3

Mgr. Lörinčíková, M. Ondrej, J.Brunaczki

K bodu 5. - stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancom „Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022 –
2024“. Vo svojom stanovisku doporučila poslancom predložený návrh na rok 2022 schváliť
a na roky 2023 a 2024 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 2/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2023 a 2024.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, M. Tóbis

3

Mgr. Lörinčíková, M. Ondrej, J.Brunaczki

K bodu 6. – Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024
Návrh rozpočtu bol zverejnený v zákonom predpísanej lehote spôsobom v obci obvyklým. Ku
návrhu neboli podané žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 3/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024
II. schvaľuje
a) neuplatňovanie programov v rozpočte Čučma na rok 2022
b) rozpočet na rok 2022 v celkovej sume:
Bežný rozpočet
- príjmy 285 800,00 €
- výdavky 257 220,00 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy 0,-€
- výdavky 0,- €
Finančné operácie
- príjmy 670,00 €
- výdavky 29 250,00 €

Rozpočet SPOLU
- príjmy 286 470,00 €
- výdavky 286 470,00 €
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

3

E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, M. Tóbis

Mgr. Lörinčíková, M. Ondrej, J.Brunaczki

K bodu 7 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2021 bola zaslaná poslancom. Hlavná
kontrolórka informovala poslancov o vykonaných kontrolách v priebehu roka 2021.
Uznesenie č. 4/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, M. Tóbis

3

Mgr. Lörinčíková, M. Ondrej, J.Brunaczki

K bodu 8 – kolaudácia verejného vodovodu
Pán starosta informoval poslancov, že na Okresný úrad odbor životného prostredia v Rožňave
bola podaná žiadosť spolu s prílohami na kolaudáciu verejného vodovodu (časť po materskú
školu). Čo sa týka vodovodu v časti „Horná dedina“ je vyhotovená projektová dokumentácia
a môže sa začať územné a stavebné konanie.
K bodu 9 – Rôzne
Pán starosta sa zúčastnil zasadnutia ZMOHG, kde okrem iného boli informovaní, že ZMOS
podá petíciu proti novému stavebnému zákonu, ktorý je ako pre obce tak aj pre obyvateľov
nevyhovujúci.
V súvislosti s vojnovým konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou obec bola povinná nahlásiť
aké má kapacitné možnosti v prípade keby bolo nutné v obci ubytovať utečencov z Ukrajiny.
Poslankyňa E.Bernáthová - obrátili sa na ňu niektorí rodičia s požiadavkou ohľadom opravy,
alebo odstránenia preliezky na ihrisku, nakoľko je zhnitá a celá konštrukcia je naklonená. Na
Rade školy pri Materskej škole v Čučme bola medzi inými prejednávaná aj oprava chodníka,
ktorý je popraskaný a tým hrozí riziko úrazu a skrátenia preliezky v areáli materskej školy.

K bodu 10 - Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
V Čučme, 30.03.2022
Zapísala: Tatiana Bukovinszká

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

Overovatelia:
Eva Bernáthová

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

Michal Tóbis

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

Alexander Szöllös, v.r.
starosta obce

