
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 28.03.2019 

 

 
Prítomní:  

                poslanci:                    Bernáthová Eva 

                                                   Brunaczki Jozef 

                                                   PhDr. Grófová Erika  

                                                   Ing. Kassaiová Dominika 

                                                   Mgr. Lörinčíková Silvia PhD. 

                                                   Rosiar Eduard 

                                                   Szőllős Szabolcs 

                 ďalší prítomní:          Vanyová Helena 

                                                   Lázárová Mária 

                                                   obyvatelia obce podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                 2. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

                 3. Schválenie overovateľov 

                 4. Kontrola plnenia uznesení 

                 5. 2. úprava rozpočtu 

                 6. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018 

                 7. VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia  

                     malým zdrojom 

                 8. Rôzne 

                 9.  Záver 

                 
 

 

 

1. Otvorenie 

 

Zástupkyňa starostu obce v úvode privítala prítomných a zahájila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

 



2. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva návrh programu zasadnutia jednohlasne schválili. 

 

 

 

3. Určenie overovateľov 

 

Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení:  Jozef Brunaczki   a Erika Grófová 
 
 
 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení previedla hlavná kontrolórka  obce pani Helena Vanyová. 

Uznesenia boli plnené nasledovne: 
 

Uznesenie č. 2019/02  - informatívna správa o čerpaní rozpočtu za rok 2018    - splnené 

Uznesenie č. 2019/03  – rokovací poriadok OZ                                                    - splnené 

Uznesenie č. 2019/04  - 1. úprava rozpočtu na rok 2019                                      - splnené 

Uznesenie č. 2019/05  - úhrada DF AH Profistav z rezervného fondu                 - splnené 

Uznesenie č. 2019/06 – zvýšenie platu starostu za marec 2019 o 60%                - splnené 

 

 

 

5.  2. úprava rozpočtu 

 

Poslanci OZ prejednali predložený návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2019. V tejto úprave je 

započítané: dotácia pre MŠ, dotácia na stravu pre predškolákov, dotácia na register obyvateľov, 

dotácia na vojnové hroby a dotácia na voľby. Po doplnení dotácie na II. kolo volieb poslanci 

úpravu jednohlasne schválili. 

 

Rozpočet                                príjmy                         výdavky                  prebytok/schodok 

Bežný rozpočet                    266634                          241014                          25620 

Kapitálový rozpočet                      0                               4000                          -4000 

Finančné operácie                 15000                             36620                         -21620 

Celkom                               281634                           281634                                  0 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová, 

Lörinčíková, Rosiar,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Szőllős 

(uznesenie č. 2019/07) 

 

 

 

 

 



6. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018 

 

Poslanci OZ prejednali správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018 

a túto správu berú na vedomie. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová, 

Lörinčíková, Rosiar,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Szőllős 

(uznesenie č. 2019/08) 

 

 

7. VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia  

                     malým zdrojom 

 

 Poslanci OZ prejednali a schválili VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN o poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Bernáthová, Brunaczki, Grófová, Kassaiová, 

Lörinčíková, Rosiar,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Brunaczki, Grófová 

Neprítomní: 1 Szőllős 

(uznesenie č. 2019/09) 

 

 

                 8. Rôzne 

 

 Zástupkyňa starostu obce podala správu o prácach pri zabezpečovaní vody v hornej 

dedine. Vyzvala zároveň poslancov o určenie termínu na zasadnutie kultúrnej a stavebnej 

komisie, a to na 2. apríla 2019. 

 

 Poslanci sa dohodli, že dňa 24. apríla 2019 o 17,00 hod. zvolajú Zhromaždenie 

obyvateľov obce, kde sa bude riešiť separácia odpadov a podajú vysvetlenie k dotazom 

obyvateľov. 

 

Peti Stanislav – problematika vody v hornej dedine 

- na skládke sú uložené pneumatiky 

- kolaudácia vodovodu 

Ondrej Nagy  -  žiadal o prijatie u starostu, zatiaľ bezvýsledne 

- nevyhovujúci altánok v materskej škole 

- divoké skládky – pneumatiky 

- vodovod – neskolaudovaný 

Matejková Jarmila – stav ciest v obci 

Bernáth Tibor – cesta po prekopoch nie je daná do pôvodného stavu 

- kolaudácia vodovodu 



 

Prijaté uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019 prijalo nasledovné uznesenia: 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 28.03.2019  číslo 2019/07 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 2. úpravu rozpočtu na rok 2019. 

 

Rozpočet                                príjmy                         výdavky                  prebytok/schodok 

Bežný rozpočet                    266634                          241014                          25620 

Kapitálový rozpočet                      0                               4000                          -4000 

Finančné operácie                 15000                             36620                         -21620 

Celkom                               281634                           281634                                  0 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 28.03.2019  číslo 2019/08 

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej 

činnosti za II. polrok 2018. 

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 28.03.2019  číslo 2019/09 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čučma č. 1/2019, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom. 

 

 

 

11. Záver 
 

V závere zástupkyňa starostu obce poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

V Čučme, 02. 04. 2019 

Zapísala: Mária Lázárová           ............................. 

 

 

Overovatelia: 

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

 

Grófová Erika                                                         ................................. 

  

 

                                                                                                                 Lörinčíková Silvia 

                                                                                                                 zástupkyňa starostu 



 

 


