
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 15.06.2022 

 

 
Prítomní:  

                 starosta obce:           Szöllös Alexander 

 

                 poslanci:                    Bernáthová Eva                       

                                                   Rosiar Eduard 

                                                   Szőllős  Szabolcs 

                                                   Brunaczki Jozef                       

                                                   Mgr. Lörinčíková Silvia PhD. 

                                                   Ondrej Marián 

 

Neprítomný:                               Tóbis Michal 

                                                    

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 6, poslanec Michal Tóbis je 

neprítomný.  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 Záverečnému účtu za rok 2021 

                   6. Stanovisko nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2021 

                   7. Záverečný účet obce za rok 2021 

                   8. Výročná správa obce za rok 2021 

                   9. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č. 3 

                 10. Rôzne 

                 11. Záver 

 



 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh programu zasadnutia 

 

Hlasovanie 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 M.Tóbis 
 

 

Schválený program zasadnutia:   

                   1. Otvorenie zasadnutia 

                   2. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

                   3. Schválenie overovateľov 

                   4. Kontrola plnenia uznesení 

                   5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021 

                   6. Stanovisko nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2021 

                   7. Záverečný účet obce za rok 2021 

                   8. Výročná správa obce za rok 2021 

                   9. Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č. 3 

                 10. Rôzne 

                 11. Záver 

 

 

    

K bodu 3. Schválenie overovateľov  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Mgr.Lörinčíková S. a Szöllős Sz..  

 

Hlasovanie 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 M.Tóbis 
 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení       

Uznesenia zo zasadnutia zo dňa 16.03.2022 predložila hlavná kontrolórka obce.  

 

Uznesenie č. 5/2022  zo dňa 15.06.2022 

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 16.03.2022.  

 



Hlasovanie 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 M.Tóbis 
 

K bodu 5. -  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Zverečného účtu za rok 2021  

Hlavná kontrolórka obce prečítala poslancom „Stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 

2021“. Vo svojom stanovisku doporučila poslancom predložený návrh schváliť bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 6/2022  zo dňa 15.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e   
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2021. 
Hlasovanie 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 M.Tóbis 

 
K bodu 6. – Správa nezávislého audítora – Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2021 

Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali a zobrali na vedomie Správu nezávislého audítora 

za rok 2021 a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 7/2022 zo dňa 15.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021 a stanovisko 

k záverečnému úču za rok 2021. 

 
Hlasovanie 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 M.Tóbis 

 
 

 

K bodu 7 – Záverečný účet obce za rok 2021 

Návrh Záverečného účtu za rok 2021 bol zverejnený v zákonom predpísanej lehote v obci 

spôsobom obvyklým. 

 

 



Uznesenie č.8/2022  zo dňa 15.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 

s c h v a ľ u j e 
 
a) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p. Záverečný účet obce za rok  

    2021 bez výhrad  

 

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu na: 

- tvorbu rezervného fondu 25.299,04  

 

Hlasovanie 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 M.Tóbis 
 

K bodu 8 – Výročná správa obce za rok 2021  

Obecné zastupiteľstvo prejednalo a zobralo na vedomie Individuálnu výročnú správu obce za 

rok 2021. 

 

Uznesenie č. 9/2022 zo dňa 15.06.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 

berie na vedomie 

Výročnú správu obce za rok 2021. 

 
Hlasovanie 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 M.Tóbis 
 

 
K bodu 9 – Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu č. 3 

Zamestnankyňa obce Tatiana Bukovinszká podala informáciu ku zmene rozpočtu. V úprave 

rozpočtu je zahrnuté aj použitie rezervného fondu vo výške 5 000,- € a použitie Fondu opráv 

vo výške 1 950,- €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 10/2022 zo dňa 15.06.2022 

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 v súlade 

so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. § 14 ods. 

2  

s c h v a ľ u j e  

a) rozpočtové opatrenie č.3 na základe predloženého návrhu. 
 Schválený 

rozpočet 
Zmena po RO 

č.3 
Zvýšenie Zníženie Po zmene 

Bežné príjmy 285 800 0 0 0 285 800 

Kapitálové 
príjmy 

0 0 0 0 0 

Príjmové FO 670 6 950 0 0 7 620 

SPOLU 286 470 6 950 0 0 293 420 

Bežné výdavky 257 220 1 950 0 0 259 170 

Kapitálové 
výdavky 

0 5 000 0 0 5 000 

Výdavkové FO 29 250 0 0 0 29 250 
 

SPOLU 286 470 6 950 0  293 420 

b) použitie rezervného fondu v rámci rozpočtového opatrenia č. 3 vo výške 5 000,- € 
nasledovne: 
- MŠ – výstavba chodníka                                                               5 000,- € 
c) použitie Fondu opráv v rámci rozpočtového opatrenia č. 3 vo výške  1 950- € 
- oprava plynových kotlov v bytovom dome                              1 950,- € 
 

 

K bodu 10 - Rôzne  

a) vodovod a kanalizácia  - dňa  25.05.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadom 

kolaudácie vodovodu a kanalizácie za prítomnosti zástupcov VVS, a.s., Okresného úradu 

Rožňava – odboru starostlivosti o životné prostredie, projekcie GemerTerm Rimavská Sobota  

a niektorých poslancov. Na tomto pracovnom stretnutí  nedošlo ku konkrétnym záverom 

a výsledkom vo veci kolaudácie. Na základe ďalšieho jednania starostu obce s VVS, a.s. 

a Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie prebehne kolaudácia 

vodovodu nasledovne: 

- časť vodovodu od rodinného domu so súpisným číslom   222 (Josef Smutný)  po ihrisko bude 

kolaudovať obec. Je potrebné urobiť tlakovú skúšku a vyhotoviť geometrický plán. 

Geometrický plán je v súčasnosti vyhotovený a je odovzdaný na schválenie na Okresný úrad 

Rožňava, katastrálny odbor. Ďalšiu  časť vodovodu od ihriska po materskú školu bude 

kolaudovať VVS, a.s., nakoľko počas výstavby vodovodu vodárenská spoločnosť financovala 

nákup vodovodných rúr a iného  materiálu.  

Čo sa týka vodovodu v hornej časti obce „Hidegkút“ dňa 08.06.2022 bola podaná žiadosť 

o vydanie rozhodnutia na územné konanie.  

b) horná časť obce má dlhodobo problémy s nedostatkom vody. Je zabezpečený dovoz pitnej 

vody do tejto časti obce, kde náklady za dovoz aj pitnú vodu  hradia obyvatelia.  



c) od mesiaca jún 2022 má obec zavedený žetónový systém odvozu komunálneho odpadu. 

Prvýkrát  bol komunálny odpad od zavedenia žetónového systému odvezený 01.06.2022. Pán 

starosta konštatoval, že v obci počas zberu komunálneho odpadu neboli žiadne väčšie 

problémy. Čo sa týka úhrad poplatku za komunálny odpad v porovnaní s rovnakým obdobím 

predchádzajúcich rokov došlo k nárastu úhrady zo strany obyvateľov. 

d) obec má na základe rozhodnutia Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné 

prostredie vybudovanú kompostáreň do 100 ton. Je potrebné vypracovať prevádzkový 

poriadok. 

 

K bodu 11 - Záver 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

 

V Čučme, 21.06.2022 

 

Zapísala: Tatiana Bukovinszká, v,r,                                          ............................. 

 

Overovatelia: 

Mgr.Silvia Lörinčíková, v.r.                                                       ................................. 

 

Szabolcs Szőllős, v.r.                                                                  ................................. 

     

 

                                

 

                                                                                             Alexander Szöllös, v.r. 

            starosta obce   
 


