
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 II. zasadnutia OZ Čučma 

konaného dňa 13.12.2022 

 

 

 
Prítomní: starosta obce            - Alexander Szöllös 

                 

                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. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

                 3. Schválenie overovateľov 

                 4. Kontrola plnenia uznesení 

                 5. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku  

                     a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Čučma  

                 6. Návrh Dodatku č. 4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

                     komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čučma 

                 7. Rôzne 

                 8. Záver 
 

 

 

K bodu 1 - Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Szöllös, ktorý 

privítal poslancov a ostatných prítomných. Poslanec Erik Olejník ospravedlnil svoju neúčasť. 

Pán starosta konštatoval, že zasadnutie 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. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku  

                     a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Čučma  

                 6. Návrh Dodatku č. 4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

                     komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čučma 

                 7. Rôzne 

                 8. Záver 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh programu zasadnutia 

 

Hlasovanie 

Za: 6  E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, Ing.Máziková, 
E.Rosiar, Sz.Szőllős  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Erik Olejník 
 

    

K bodu 3. Schválenie overovateľov  

Za overovateľov zápisnice boli zvolené poslankyne Mgr.Lörinčíková S. a Mgr.Kelemenová I.  

 

Hlasovanie 

Za: 6  E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, Ing.Máziková, 
E.Rosiar, Sz.Szőllős  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Erik Olejník 
 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení       

Uznesenia  z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 21.11.2022 prečítala hlavná kontrolórka obce.  

 

Uznesenie č. 10/II/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 z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 21.11.2022.  

 



Hlasovanie 

Za: 6  E.Hagovská, Mgr.Kelemenová, Mgr.Lörinčíková, Ing.Máziková, 
E.Rosiar, Sz.Szőllős  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Erik Olejník 
 

 

 

K bodu 4 – Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku  

a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce Čučma  

 

Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa 

MŠ so sídlom na území obce Čučma bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli 

obce v zákonom predpísanej lehote. Ku návrhu neboli podané žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 11/II/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 prerokovalo 

predložený návrh VZN č. 1/2022  o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

na dieťa MŠ so sídlom na území obce Čučma 

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

E.Rosiar, Sz.Szőllős 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Erik Olejník 

 
VZN č. 1/2022 – o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa 

MŠ so sídlom na území obce Čučma  
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čučma 

zo dňa 13.12.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma podľa § 4 a § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
uznáša sa 
Na VZN č. 1/2022 – o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 

so sídlom na území obce Čučma  

Hlasovanie 

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

E.Rosiar, Sz.Szőllős 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Erik Olejník 
 

 

 

 

 



K bodu 5 - Návrh Dodatku č. 4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čučma 

Návrh Dodatku č. 4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Čučma bol zverejnený na webovom sídle obce a na 

úradnej tabuli obce v zákonom predpísanej lehote. Ku návrhu neboli podané žiadne 

pripomienky. 

 

Uznesenie č. 12/II/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma 

 prerokovalo 

predložený návrh Dodatku č. 4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čučma  

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

E.Rosiar, Sz.Szőllős 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Erik Olejník 

 
Dodatok č. 4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Čučma  
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Čučma 

zo dňa 13.12.2022 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Čučma podľa § 4 a § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
uznáša sa 
Na Dodatku č. 4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Čučma  

Hlasovanie 

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

E.Rosiar, Sz.Szőllős 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Erik Olejník 
 

 
K bodu 7 – Rôzne 
a) dňa 11. decembra samospráva obce Čučma  zorganizovala „Mikuláša“ pre deti s trvalým 
pobytom v obci Čučma. Všetkým deťom vo veku do 13 rokov boli pripravené  a odovzdané 
balíčky.  
b) dňa 18. decembra sa uskutoční „Posedenie s dôchodcami“. Dôchodcom bude pripravené 
malé občerstvenie a jubilantom vo veku od 65 rokov a vyššie  budú odovzdané balíčky.  
c) Poslankyňa Mgr. Lörinčíková informovala poslancov, že dňa 06.12.2022 sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie členov „Komisie kultúry, športu a sociálnych vecí“ za účasti starostu obce 
a poslanca Eduarda Rosiara. Pracovné    stretnutie bolo zvolané za účelom riešenia 
nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov časti Čučma – závod. Komisia odporučila týmto 
rodinám opatrenia na riešenie ich sociálnej situácie. Zápisnica zo zasadnutia komisie je 
k nahliadnutiu na obecnom úrade.  



 

K bodu 8 - Záver 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

 

 

 

 

 

 

 

V Čučme, 21.12.2022 

 

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

 

Overovatelia: 

Mgr.Silvia Lörinčíková, v.r.                                                              ................................. 

 

Ing.Rút Máziková, v.r.                                                                       ................................. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                                                                             Alexander Szöllös, v.r. 

            starosta obce   
 
 

  


