
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 13.07.2022 

 

 
Prítomní:  

                 starosta obce:           Szöllös Alexander 

 

                 poslanci:                    Bernáthová Eva                       

                                                   Rosiar Eduard 

                                                   Szőllős  Szabolcs 

                                                   Brunaczki Jozef                       

                                                   Ondrej Marián 

                                                   Tóbis Michal 

 

Neprítomný:                             Mgr. Lörinčíková Silvia PhD       

                                              

Ďalší prítomní:                         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, poslankyňa Mgr.Lörinčíková Silvia 

sa ospravedlnila.  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. Rozsah výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026 

                   5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 - 2026 

                   6. Rôzne 

                   7. 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, M.Tóbis, M. Ondrej, J.Brunaczki 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 Mgr.Lörinčíková 
 

 

Schválený program zasadnutia:   

                   1. Otvorenie zasadnutia 

                   2. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

                   3. Schválenie overovateľov 

                   4. Rozsah výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026 

                   5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 - 2026 

                   6. Rôzne 

                   7. Záver 

 

    

K bodu 3. Schválenie overovateľov  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Eva Bernáthová a Jozef Brunaczki. 

 

Hlasovanie 

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

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 Mgr.Lörinčíková 
 

K bodu 4. Rozsah výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a jednohlasne schválilo v zmysle § 166 zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo v Čučme vo volebnom období 

2022-2026, bude mať celkom sedem poslancov, ktorý budú zvolení v jednom volebnom obvode 

utvorenom pre celú obec.  

 

Uznesenie č. 11/2022 – zo dňa 13.07.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 

schvaľuje 

 

v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo 

v Čučme vo volebnom období 2022-2026, bude mať celkom sedem poslancov, ktorý budú 

zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.  

 



Hlasovanie 

Za: 4  E.Rosiar, Bernáthová, M.Tóbis, J.Brunaczki 

Proti:    2 M.Ondrej, Sz.Szőllős 

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 Mgr.Lörinčíková 
 

K bodu 5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 - 2026 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a jednohlasne schválilo, v zmysle  zákona SNR č. 369/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 písm. i) rozsah výkonu funkcie starostu  

obce Čučma pre volebné obdobie r. 2022 – 2026 v rozsahu jedna t. z. v plnom rozsahu – plný 

úväzok. 

 

Uznesenie č. 12/2022 – zo dňa 13.07.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 

schvaľuje 

 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 písm. i) rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Čučma pre volebné obdobie r. 2022 – 2026 v rozsahu jedna t. z. 

v plnom rozsahu – plný úväzok. 

 

Hlasovanie 

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

Proti:      

Zdržal sa:   

Neprítomní:    1 Mgr.Lörinčíková 
 

K bodu 6. Rôzne 

V tomto bode nemal nikto z prítomných žiadne podnety ani pripomienky. 

 

K bodu 7. Záver 

Starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala: Tatiana Bukovinszká 

 

 

Overovatelia:  

Eva Bernáthová, v.r.                               

Jozef Brunaczki, v.r.                               

 

 

 

       Alexander Szöllös, v.r. 

           starosta obce 
 


