
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 
z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ Čučma 

zo dňa 21.11.2022 

 

 

 
Prítomní: starosta obce            - Alexander Szöllös 

                predsedníčka MVK – Mária Kardošová 

                poslanci:                  - Erika Hagovská 

                                                   Mgr.Ingrid Kelemenová 

                                                   Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD. 

                                                   Ing.Rút Máziková 

                                                   Erik Olejník 

                                                   Eduard Rosiar 

                                                   Szabolcs Szőllős  

                 ďalší prítomní:          Helena Vanyová 

                                                   Tatiana Bukovinszká 

                                                   Judita Kassaiová  

 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                 2. Určenie zapisovateľa 

                 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

                     a) oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie  

                         osvedčení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného  

                         zastupiteľstva  

                     b) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie  

                         vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

                      c) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

                      d) vystúpenie novozvoleného starostu  

                 4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice 

                 5. Voľba pracovných komisií  

                 6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu  

                 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť  

                     zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                 8. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov   

                 9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

                10. Určenie platu starostu 

                11. Rôzne 

                12. Záver 
 



 

 

1.Otvorenie 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander 

Szöllös, ktorý privítal novozvolených poslancov a ostatných prítomných.  

 

 

2. Určenie zapisovateľa 

Za zapisovateľku zasadnutí bola určená pani Tatiana Bukovinszká na celé volebné 

obdobie. 

 

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Mária Kardošová oboznámila prítomných  

s výsledkami volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, konaných dňa 29.10.2022. 

Výsledky volieb boli nasledovné: 

za starostu obce Čučma bol zvolený  Alexander Szöllös              s počtom hlasov 154 

za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

                   

                       Mgr. Lörinčíková Silvia PhD.                                                                       158 

                       Erika Hagovská                                                                                             140  

                       Szőllős Szabolcs                                                                                            131                                                                           

            Rosiar Eduard                                                                                                129 

            Mgr.Kelemenová Ingrid                                                                                121 

            Ing.Máziková Rút                                                                                          101  

                       Olejník Erik                                                                                                     76 

   

  

 Za náhradníkov poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

  Brunaczki Jozef                                                                                             67 

  Danková Michaela                                                                                         64 

  Herichová Monika                                                                                         61  

  Danková Andrea                                                                                            57   

  Ondrej Marián                                                                                                49 

  Ing.Cabanová Katarína                                                                                  38 

   

 Novozvolený starosta obce Čučma Alexander Szöllös zložil zákonom predpísaný sľub, 

čo potvrdil aj svojim podpisom a zároveň predniesol slávnostný príhovor, v ktorom vyslovil 

poďakovanie za prejavenú dôveru a poprial novému zastupiteľstvu úspešnú spoluprácu do 

nového volebného obdobia. 

 

 Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub, čo 

potvrdili aj svojimi podpismi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 3 -  Výsledky volieb a zloženie sľubu 

 

Uznesenie č. 1/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme 

 

A .  b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B.  k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolený starosta obce Alexander Szöllös zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva:  

Mgr. Lörinčíková Silvia PhD.  

Hagovská  Erika                                                                                            

Szőllős Szabolcs 

Rosiar Eduard                                                                                                 

Mgr.Kelemenová Ingrid          

Ing.Máziková Rút                                                                                          

Olejník Erik                                                                                                     

 

Hlasovanie 

Za: 7 E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, 

Ing.Máziková, E.Olejník, E.Rosiar, Sz.Szőllős 

Proti:  
 

Zdržal sa:  
 

Neprítomní:   

 

 

4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice 

 

Poslanci  jednohlasne schválili program zasadnutia a za overovateľov zápisnice zvolili 

poslankyne Mgr.Ingrid Kelemenovú a pani Eriku Hagovskú. 

 

K bodu 4 -  Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie č. 2/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme 

 

S c h v a ľ u j e  

1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. overovateľov zápisnice Mgr.Ingrid Kelemenovú a Eriku Hagovskú 

Hlasovanie 

Za: 7 E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, 

Ing.Máziková, E.Olejník, E.Rosiar, Sz.Szőllős 

Proti:  
 

Zdržal sa:  
 

Neprítomní:   

 



5. Voľba pracovných komisií 

Pán starosta predložil návrh na zriadenie komisií: 

1. Komisia  na ochranu verejného záujmu 

Táto komisia  je  povinná v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o  ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. 

Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, 

komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a 

jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov.  

 

2. Komisia na vybavovanie sťažností 

3. Komisia kultúry, školstva a sociálnych vecí 

4. Komisia stavebná a verejného poriadku  

 

 

K bodu 5 -  Voľba pracovných komisií 

 

Uznesenie č. 3/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme 

 

Z r i a ď u j e 

stále komisie: 

 Komisia na ochranu verejného záujmu                               

 

 Komisia na vybavovanie sťažností  

 

 Komisia kultúry, školstva a sociálnych vecí                                 

 

 Komisia stavebná a verejného poriadku           

 

Hlasovanie 

Za: 7 E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, 

Ing.Máziková, E.Olejník, E.Rosiar, Sz.Szőllős 

Proti:  
 

Zdržal sa:  
 

Neprítomní:   

                                   

                   

6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu  

Starosta obce poveril zastupovaním starostu obce Mgr. Lörinčíkovú Silviu PhD. 

 

K bodu 6 -  Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 

Uznesenie č. 4/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme 

 

 b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu starostu obce, že poverená zastupovaním starostu  bude poslankyňa Mgr.Silvia 

Lörinčíková, PhD.  

Hlasovanie 



Za: 7 E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, 

Ing.Máziková, E.Olejník, E.Rosiar, Sz.Szőllős 

Proti:  
 

Zdržal sa:  
 

Neprítomní:   

 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať zasadnutia 

 Poslanci OZ prejednali a  schválili poverenie pre poslanca Eduarda Rosiara, na 

zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta, ods. 3 tretia veda, ods. 5 tretia veda a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

K bodu 7 -  Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia  obecného 

zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 5/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme  

 

p o v e r u j e 

poslanca Eduarda Rosiara  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie 

Za: 7 E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, 

Ing.Máziková, E.Olejník, E.Rosiar, Sz.Szőllős 

Proti:  
 

Zdržal sa:  
 

Neprítomní:   

 

 

8. Návrh na zriadenie obecnej rady 

 Poslanci OZ prerokovali a jednohlasne schválili, že obecná rada vo volebnom období 

2022 – 2026 nebude zriadená. 

 

K bodu 8 -  Návrh na zriadenie obecnej rady 

 

Uznesenie č. 6/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme 

 

N e  z r i a ď u j e 

obecnú radu 

 

Hlasovanie 

Za: 7 E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, 

Ing.Máziková, E.Olejník, E.Rosiar, Sz.Szőllős 

Proti:   

Zdržal sa:  
 

Neprítomní:   



 

 

               

 

 

9. Zriadenie komisií, voľba jej predsedov a členov 

 Poslanci OZ prejednali a schválili predsedov a členov stálych komisií nasledovne: 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu: Sz.Szőllős – predseda komisie, Eduard Rosiar – člen, 

Mgr.Ingrid Kelemenová – člen, Ing.Rút Máziková – člen, Erik Olejník – člen.                               

 

Komisia na vybavovanie sťažností: Ing.Rút Máziková – predseda, Eduard Rosiar – člen, 

Mgr.Ingrid Kelemenová – člen.   

 

Komisia kultúry, školstva a sociálnych vecí: Mgr.Ingrid Kelemenová – predseda, Erika 

Hagovská – člen, Mgr.Silvia Lörinčíková, PhD. – člen.                                

 

Komisia stavebná a verejného poriadku:  Eduard Rosiar – predseda, Szabolcs Szőllős – člen, 

Erik Olejník – člen.   

Do Rady školy pri Materskej škole Čučma delegujú poslankyne Eriku Hagovskú a Mgr.Silviu 

Löriníkovú.                                         

 

K bodu 9 -  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov 
 

Uznesenie č. 7/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme 

 

A. v o l í 

1.  predsedu komisie Komisie  na ochranu verejného záujmu: Szabolcsa Szőllősa    

    členov komisie :  

    - poslancov: Eduarda Rosiara 

                         Mgr.Ingrid Kelemenovú 

                         Ing.Rút Mázikovú 

                         Erika Olejníka     

 

2. predsedu Komisie na vybavovanie sťažností: Ing.Rút Mázikovú 

    - poslancov: Eduarda Rosiara 

                         Mgr.Ingrid Kelemenovú 

 

3. predsedu Komisie kultúry, školstva a sociálnych vecí: Mgr.Ingrid Kelemenovú  .. 

    - poslancov: Eriku Hagovskú 

                         Mgr.Ingrid Lörinčíkovú, PhD. 

     

4. predsedu Komisie stavebnej a verejného poriadku: Eduarda Rosiara 

    - poslancov: Szabolcsa Szőllősa 

                         Erika Olejníka 

   -  odborníkov z radov obyvateľov obce a iných ................................................ 

 

 

 



 

 

 

 

 

B. d e l e g u j e  

Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Čučma : 

     - poslancov: Eriku Hagovskú 

                          Mgr.Silviu Lörinčíkovú, PhD. 

 

  

Hlasovanie 

Za: 7 E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, 

Ing.Máziková, E.Olejník, E.Rosiar, Sz.Szőllős 

Proti:   

Zdržal sa:  
 

Neprítomní:   

 

 

10. Určenie platu starostu 

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi obce plat, ktorý 

je súčinom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku  podľa § 4 ods. 

1.citovaného zákona. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2021 je 

stanovená na sumu 1 211 eur. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí od 501 do 1000 

ide o násobok 1,83. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Plat 

sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Poslankyňa Ing.Máziková navrhla zvýšiť plat starostu obce o 15 %. 

Poslankyňa Mgr.Kelemenová navrhla zvýšiť plat starostu obce o 25%.  

 

K bodu 10 - Určenie platu starostu obce 

 

Uznesenie č. 8/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme 

v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

určuje plat starostovi obce Čučma Alexandrovi Szöllösovi  
v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:  

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku podľa § 4 ods. 

1.zákona  1,83 (t.j. 1211 x 1,83)  2217 €  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
 

schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu o 15 % mesačne. 

s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  

 

Hlasovanie 

Za: 1 Ing.Rút Máziková  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454


Proti: 6 E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, 

E.Olejník, E.Rosiar, Sz.Szőllős 

Zdržal sa:  
 

Neprítomní:   

Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 10 - Určenie platu starostu obce 

 

Uznesenie č. 8/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Čučme 

v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

určuje plat starostovi obce Čučma Alexandrovi Szöllösovi  
v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:  

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku podľa § 4 ods. 

1.zákona  1,83 (t.j. 1211 x 1,83)  2217 €  s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
 

schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu o 25 % mesačne. 

s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  

 

Hlasovanie 

Za: 6 E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, 

E.Olejník, E.Rosiar, Sz.Szőllős 

Proti: 1 Ing.R.Máziková 

Zdržal sa:  
 

Neprítomní:   

 

 

10. Rôzne 

a) Pán starosta navrhol, aby sa tak ako v predchádzajúcich rokoch poskytli balíčky na 

„Mikuláša“ pre deti do 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v obci v hodnote cca 10 eur. 

V súčasnosti v obci evidujeme 69 detí do 15 rokov. Balíčky budú doručené všetkým deťom ku 

bráne ich rodinného domu. Poslanci súhlasili s návrhom pána starostu a dohodli sa, že balíčky 

budú deťom odovzdané dňa 11.12.2022 v čase od 14.00 hod.  

K bodu 10 – Rôzne 

 

Uznesenie č. 9/I/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

schvaľuje 
 

poskytnutie balíčkov na „Mikuláša“ pre deti do 15 rokov v maximálnej hodnote 10,- €. 

Hlasovanie 

Za: 7 E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, 

Ing.Máziková, E.Olejník, E.Rosiar, Sz.Szőllős 

Proti:   

Zdržal sa:  
 

Neprítomní:   

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388454


 

 

 

b) Október bol mesiacom úcty k starším a z tohoto dôvodu pán starosta navrhol usporiadať pre 

jubilantov, ktorí dosiahli dôchodkový vek posedenie dňa 18.12.2022 so začiatkom o 15.00 

hodine. Poslanci súhlasili s návrhom pána starostu.  

 

 

 11. Záver 
 

V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

V Čučme, dňa 22.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Overovatelia: 

                  Erika Hagovská, v.r.                  ............................... 

 

                  Mgr.Ingrid Kelemenová, v.r.     ...............................      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Alexander Szőllős, v.r.                                                                                                                           

                                                                                                                 starosta obce 
 

 
 


