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Prijaté uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme 
zo dňa 02.12.2014 

 

 

 

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 02.12.2014  číslo 2015/1 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme 

A. berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B.  konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Alexander Szőllős zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce. 

            2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

    Jozef Brunaczki 

    Jozef Danko 

    Oľga Grundzová 

    Mgr. Gabriela Hajdúová 

    Marián Ondrej 

    Eduard Rosiar 

    Szabolcs Szőllős 

 

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 02.12.2014  číslo 2015/2 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme nezriaďuje v Obci Čučma obecnú radu. 

 

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 02.12.2014  číslo 2015/3 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme   b e r i e   n a v e d o m i e 

Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Eduard Rosiar. 

 



 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 02.12.2014  číslo 2015/4 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme poveruje poslankyňu Mgr. Gabrielu Hajdúovú zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 02.12.2014  číslo 2015/5 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Čučme 

A. zriaďuje 

Komisiu na ochranu verejného záujmu 

Komisiu stavebnú a verejného poriadku 

Komisiu na vybavenie sťažností 

Komisiu kultúry, školstva a sociálnych vecí 

 

B. volí 

Nasledovných predsedov a členov jednotlivých komií: 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:            predseda:  Marián Ondrej 

                                                            členovia:  Mgr. Gabriela Hajdúová 

                                                                                            Eduard Rosiar 

 

Komisia stavebná a verejného poriadku:          predseda:  Szabolcs Szőllős 

                                                                           členovia:  Jozef Danko 

                                                                                                  Eduard Rosiar 

 

      Komisia na vybavenie sťažností:                      predseda:  Eduard Rosiar 

                                                                                členovia:   Oľga Grundzová 

                                                                                                  Marián Ondrej 

                                                                                                   Judita Kassaiová 

 

      Komisia kultúry, školstva a sociálnych vecí:   predseda:   Mgr. Gabriela Hajdúová 

                                                                                členovia:   Jozef Brunaczki 

                                                                                                  Oľga Grundzová 

                                                                                                  Judita Kassaiová 

 

 

 

 

 



Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 02.12.2014  číslo 2015/6 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Čučme určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred 

voľbami plat starostu, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 

2013 a násobku (podľa §4 ods. 1) a koeficient 1,65 a navýšením o 20% s účinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu mesačný plat vo výške 1632,00 €. 

 

 

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 02.12.2014  číslo 2015/7 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov rady Materskej školy Mgr. Gabrielu 

Hajdúovú a Jozefa Brunaczkého. 

 

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 02.12.2014  číslo 2015/5 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. l k odmeňovaciemu poriadku Obce Čučma, 

v ktorom schvaľuje neplatenie odmien pre predsedov a členov jednotlivých komisií 

 

 


