OBEC

Č U Č M A , 048 01 Č u č m a č. 47

Zápisnica
zo zasadnutia OZ Čučma
zo dňa 10.10.2022
Prítomní:
starosta obce:

Szöllös Alexander

poslanci:

Bernáthová Eva
Rosiar Eduard
Szőllős Szabolcs
Mgr. Lörinčíková Silvia PhD.

Neprítomný:

Ďalší prítomní:

Tóbis Michal
Brunaczki Jozef
Ondrej Marián
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, poslanec Michal Tóbis, Jozef
Brunaczki a Marián Ondrej sú 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. V. a VI. úprava rozpočtu
6. Správa stavu pokladne k 30.06.2022
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok
2021/2022
8. Pridelenie nájomného bytu
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, Mgr. Lörinčíková,

3

M.Tóbis, M. Ondrej, J.Brunaczki

Schválený program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
3. Schválenie overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. V. a VI. úprava rozpočtu
6. Správa stavu pokladne k 30.06.2022
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok
2021/2022
8. Pridelenie nájomného bytu
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 3. Schválenie overovateľov
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Mgr.Lörinčíková S. a Eduard Rosiar.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, Mgr. Lörinčíková,

3

M.Tóbis, M. Ondrej, J.Brunaczki

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo zasadnutia zo dňa 15.06.2022 a 13.07.2022 predložila hlavná kontrolórka obce.
Uznesenie č. 13/2022 zo dňa 10.10.2022
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 15.06.2022 a 13.07.2022.

Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, Mgr. Lörinčíková,

3

M.Tóbis, M. Ondrej, J.Brunaczki

K bodu 5. - V. a VI. úprava rozpočtu
Zamestnankyňa obce Tatiana Bukovinszká podala informáciu ku zmene rozpočtu. V úprave
rozpočtu č. V je presun rozpočtových prostriedkov bežného rozpočtu vo výške 6 640,- €
a presun kapitálového rozpočtu - použitie rezervného fondu vo výške 1 550,- €, pričom sa
nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky.
Uznesenie č. 14/2022 zo dňa 10.10.2022
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 písm. a)
schvaľuje
a) rozpočtové opatrenie č.5 na základe predloženého návrhu.
Schválený
rozpočet

Zmena po RO
č.4

Zvýšenie

Zníženie

Po zmene

Bežné príjmy

285 800

470

0

0

286 270

Kapitálové
príjmy
Príjmové FO

0

0

0

0

0

670

6 950

0

0

7 620

SPOLU

286 470

7 420

0

0

293 890

Bežné výdavky

257 220

2420

0

0

259 640

Kapitálové
výdavky
Výdavkové FO

0

5 000

0

0

5 000

29 250

0

0

0

29 250

7 420

0

0

293 890

SPOLU

286 470

b) použitie rezervného fondu (presun rozpočtu) v rámci rozpočtového opatrenia č. 5 vo výške
1550,- € nasledovne:
- MŠ – PD „Zníženie energetickej náročnosti“
1 550,- €
Hlasovanie Hlasovanie
Za:
4
E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, Mgr. Lörinčíková,
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
3
M.Tóbis, M. Ondrej, J.Brunaczki

V rámci VI. úpravy bol rozpočet upravený o prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu
nasledovne:
- osobitný príjemca vo výške
200,- €
- voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
350,- €
Celkove bol rozpočet zvýšený v príjmovej aj výdavkovej časti o 550,-€.
Uznesenie č. 15/2022 zo dňa 10.10.2022
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
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.VI. na základe predloženého návrhu.
Schválený
rozpočet

Zmena po RO
č.5

Zvýšenie

Zníženie

Po zmene

Bežné príjmy

285 800

470

550

0

286 820

Kapitálové
príjmy
Príjmové FO

0

0

0

0

0

670

6 950

0

0

7 620

SPOLU

286 470

7 420

550

0

294 440

Bežné výdavky

257 220

2 420

550

0

260 190

Kapitálové
výdavky
Výdavkové FO

0

5 000

0

0

5 000

29 250

0

0

0

29 250

7 420

550

SPOLU

286 470

293 420

Hlasovanie Hlasovanie
Za:
4
E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, Mgr. Lörinčíková,
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
3
M.Tóbis, M. Ondrej, J.Brunaczki
K bodu 6. - správa stavu pokladne k 30.06.2022
Na základe „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čučma na II. polrok 2022“
hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu stavu pokladne obecného úradu k 30.06.2022.
Správa o výsledku finančnej kontroly pokladne bola zaslaná poslancom. Vykonanou kontrolou
neboli zistené žiadne nedostatky.
Uznesenie č. 16/2022 zo dňa 10.10.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma
berie na vedomie
správu o výsledku finančnej kontroly pokladne za obdobie od 01.06.2022 do 30.06.2022
Hlasovanie
Za:
4
E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, Mgr. Lörinčíková,
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
3
M.Tóbis, M. Ondrej, J.Brunaczki

K bodu 7. – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy Čučma za školský rok 2021/2022
Od 01. januára 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR č. 435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Podľa tejto vyhlášky sú všetky školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských
zariadení SR povinné vypracovať Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a v termíne
do 31.10 príslušného roka, ktorá má byť predložená na schválenie zriaďovateľovi.
Uznesenie č.17/2021 zo dňa 10.10.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma
v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky
z 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok
2021/2022
Hlasovanie
Za:
4
E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, Mgr. Lörinčíková,
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
3
M.Tóbis, M. Ondrej, J.Brunaczki
K bodu 8 – pridelenie nájomného bytu
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo pridelenie nájomného bytu číslo 264/8, nakoľko
nájomníčka Michaela Danková dala výpoveď nájomnej zmluvy. Obecné zastupiteľstvo
schválilo prideliť nájomný byt č. 264/8 Martine Matejkovej.
Uznesenie č.18/2021 zo dňa 10.10.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma
schvaľuje
pridelenie nájomného bytu č. 264/8 pre pani Martinu Matejkovú.
Hlasovanie
Za:
4
E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, Mgr. Lörinčíková,
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
3
M.Tóbis, M. Ondrej, J.Brunaczki
K bodu 9 - Rôzne
a) v dňoch 2. a 03.09.2022 obec zorganizovala kultúrne dni „Rozlúčka s letom“. Ohlasy zo
strany obyvateľov boli veľmi pozitívne. Pán starosta sa poďakoval poslancom, ktorí sa
zúčastnili na príprave ako aj samotných kultúrnych dňoch obce a svojou prácou prispeli ku
priebehu akcie.
b) pán starosta navrhol, aby pri príležitosti mesiaca úcty k starším tento rok sa uskutočnilo
stretnutie so staršími obyvateľmi obce v mesiaci december. Poslanci súhlasili s návrhom
starostu obce.

c) dňa 04.10.2022 Eurobus a.s. zvolal pracovnú poradu ohľadom zmien v cestovnom poriadku.
Cestovný poriadok autobusových liniek obce Čučma sa nemení.
d) vodovod a kanalizácia - na zasadnutí dňa 15.06.2022 pán starosta informoval poslancov, že
na základe jednania 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. Na základe výzvy Okresného úradu, odboru
starostlivosti o životné prostredie Rožňava boli zaslané ďalšie požadované doklady potrebné
ku kolaudácii vodovodu.
e) nakoľko pozemok pod Domom smútku a časť pozemku v areáli cintorína je vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu, obec požiadala o spísanie protokolu o prechode majetku
štátu na obec a zároveň bol SPF zaslaný geometrický plán areálu cintorína.
f) Kompostáreň do 100 t – v súčasnosti sa pripravuje prevádzkový poriadok kompostárne, ktorý
po vypracovaní bude potrebné predložiť Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné
prostredie na schválenie.
g) dňa 28.07.2022 bola Enviromentálnemu fondu doručená žiadosť o poskytnutie podpory
formou dotácie na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy“.
V priebehu mesiaca september bola obec vyzvaná na doplnenie žiadosti, a všetky potrebné
prílohy boli zaslané dňa 26.09.2022.
h) Poslanci obecného zastupiteľstva prejednali a schválili preplatenie zostatku dovolenky
starostu obce za rok 2022 v počte 27 dní z dôvodu pracovnej vyťaženosti.
Uznesenie č.19/2021 zo dňa 10.10.2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma
schvaľuje
v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z.n. p. poskytnutie náhrady platu starostovi obce
Alexandrovi Szöllösovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 v počte 27 dní.
Hlasovanie
Za:
4
E.Rosiar, Sz.Szőllős, E.Bernáthová, Mgr. Lörinčíková,
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
3
M.Tóbis, M. Ondrej, J.Brunaczki
i) poslankyňa E.Bernáthová požiadala starostu obce, aby v materskej škole bola vykonaná
revízia gamatiek a zakúpená chladnička, nakoľko chladnička, ktorá je momentálne v MŠ je
opotrebovaná a má vysokú spotrebu. Pán starosta odpovedal, že revízia gamatiek prebehne
v krátkom čase a do materskej školy bude zakúpená nová chladnička.

K bodu 10 - Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
V Čučme, 14.10.2022
Zapísala: Tatiana Bukovinszká, v,r,

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

Overovatelia:
Mgr.Silvia Lörinčíková, v.r.

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

Eduard Rosiar, v.r.

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

Alexander Szöllös, v.r.
starosta obce

