Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kaľamenová,
konaného dňa 28. 1. 2015.
___________________________________________________________________________

Neprítomní:

Martina Čičmancová, starostka obce
Poslanci : Alena Čičmancová, Lucia Čičmancová, Ing. Dušan Košarišťan,
Peter Kubík, Ján Zelienka
-

Verejnosť:

-

Prítomní:

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Schválenie VZN č. 1/2015 – Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej
situácie
5. Schválenie VZN č. 2/2015 – Zneškodňovanie žúmp a náhradné odvádzanie
odpadových vôd
6. Rôzne
7. Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Martina Čičmancová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 100% poslancov a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Peter Kubík, Lucia Čičmancová
Návrhová komisia:
Ján Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan
Zapisovateľka:
Alena Čičmancová
Hlasovanie:

za: 5 /A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,
J. Zelienka/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
schvaľuje
program rokovania

Hlasovanie:

za: 5 /A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,

1

J. Zelienka/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Schválenie VZN č. 1/2015 – Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej
situácie
5. Schválenie VZN č. 2/2015 – Zneškodňovanie žúmp a náhradné odvádzanie
odpadových vôd
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 6/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z II. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: :

za: 5 /A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,
J. Zelienka/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 4. Schválenie VZN č. 1/2015 – Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období
krízovej situácie
Starostka obce predložila poslancom na schválenie VZN č. 1/2015 – Núdzové zásobovanie
pitnou vodou v období krízovej situácie. Informovala, že VZN bolo vyvesené na úradnej
tabuli v zákone stanovenej lehote a zo strany občanov neboli vznesené pripomienky. Po
diskusii dala starostka hlasovať za schválenie VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
v období krízovej situácie č. 1/2015. VZN bude vyvesené na úradnej tabuli obce podľa
zákona. VZN tvorí prílohu zápisnice.

2

Uznesenie č.7/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 1/2015 – Núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie
Hlasovanie: : za: 5 /A. Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,
J. Zelienka/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Schválenie VZN č. 2/2015 – Zneškodňovanie žúmp a náhradné odvádzanie
odpadových vôd

Starostka obce predložila poslancom na schválenie VZN č. 2/2015 – Zneškodňovanie žúmp
a náhradné odvádzanie odpadových vôd. Informovala, že VZN bolo vyvesené na úradnej
tabuli v zákone stanovenej lehote a zo strany občanov neboli vznesené pripomienky. Po
diskusii dala starostka hlasovať za schválenie VZN o zneškodňovaní žúmp a náhradnom
odvádzaní odpadových vôd č. 2/2015. VZN bude vyvesené na úradnej tabuli obce podľa
zákona. VZN tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č.8/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 2/2015 – Zneškodňovanie žúmp a náhradné odvádzanie odpadových vôd
Hlasovanie: :

za: 5 /A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,
J. Zelienka/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 6. Rôzne
V rámci rôzneho nik nevystúpil
K bodu 7. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.15 h.
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Zapísala: Alena Čičmancová

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
........................................
........................................
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