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Zápisnica  
z II.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

konaného dňa 9.1. 2015.    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:          Martina Čičmancová, starostka obce 
                           Poslanci : Alena Čičmancová, Lucia Čičmancová, Ing. Dušan Košarišťan, 
                                            Peter Kubík, Ján Zelienka    
Neprítomní:      - 
 
Verejnosť:        Viera Kubíková, Oľga Kubíková, Mária Čičmancová 
                             
PROGRAM: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4. Upozornenie prokurátora, návrhy VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 

v období krízovej situácia, VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradné 
odvádzanie odpadových vôd. 

5. Volebný program na roky 2015-2018 
6. Fašiangová zabíjačka s posedením pre občanov 
7. Rôzne 
8. 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, Ján Zelienka 
Návrhová komisia:         Lucia Čičmancová, 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  
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Hlasovanie:                     za: 5 /A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                                         
                                         proti :  0                                   
                                         zdržal sa: 0                               
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0     
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4. Upozornenie prokurátora, návrhy VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 

v období krízovej situácia, VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradné 
odvádzanie odpadových vôd. 

5. Volebný program na roky 2015-2018 
6. Fašiangová zabíjačka s posedením pre občanov 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I. zasadnutia OZ 
Predložila starosta obce. 
 
Uznesenie č. 1/2015 :   

 
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 I. 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. Upozornenie prokurátora, návrhy VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
v období krízovej situácia, VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp a náhradné odvádzanie 
odpadových vôd. 
 
Starostka obce informovala poslancov o upozornení prokurátora podľa § 28 zákona č. 
153/2001 Z.z. o prokuratúre pre porušenie ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c/ zákona č. 
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene neskorších 
zmien a predpisov, nakoľko obec nevydala všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. 
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Starostka obce predložila poslancom na schválenie návrh VZN č. 1/2015 – Núdzové 
zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie  a návrh VZN č. 2/2015 – 
Zneškodňovanie žúmp a náhradné odvádzanie odpadových vôd.  Návrhy VZN tvoria prílohu 
zápisnice.  
Uznesenie č.2/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
návrh 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     
 
Uznesenie č.3/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
návrh 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  5. Volebný program na roky 2015-2018 
Starostka obce predložila poslancom na prehodnotenie svoj volebný program na roky 2015-2018 
a to: 

-  rekonštrukcia plotu pred Kultúrnym domom 
- úprava plochy pri Dome smútku 
- zastrešenie a úprava slatiny 
- oprava cesty na cintorín 
- pokračovanie v kultúrno- spoločenských akciách pre občanov obce /fašiangy, obecná 

zabíjačka, deň matiek, stavanie mája, deň detí, posedenie pre dôchodcov, mikulášsky 
večierok, silvestrovské posedenie/ 

- uvítanie pre novonarodených občanov obce 
- príspevok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka Základnej školy 

 
Uznesenie č. 4/2015 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
volebný program na roky 2015-2018  
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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. Fašiangová zabíjačka s posedením pre občanov 
 
Poslanec Ján Zelienka predložil návrh na uskutočnenie fašiangovej zabíjačky spojenej 
s posedením pre občanov. Poslanci súhlasili s návrhom a stanovili termín zabíjačky na 
21.2.2015. 
 
Uznesenie č. 5/2015 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
berie na vedomie 
uskutočnenie fašiangovej zabíjačky spojenej s posedením pre občanov dňa 21.2.2015 
 
Hlasovanie:   :     za: 5 /A. Čičmancová, L. Čičmancová, Ing. Košarišťan, P. Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti :  0                                   
                              zdržal sa: 0                               
                              neprítomní pri hlasovaní:  0     
 
K bodu 7. Rôzne 
 
Poslanec Ing. Dušan Košarišťan navrhol, že by bolo dobré riešiť spoločne s Obcou Liešno zlú 
dopravnú situáciu križovatky na Kremeniskách a to buď prídavným pripájacím pásom, alebo 
prechodom pre chodcov. Poslanci poverili starostku, aby sa spojila so starostkou obce Liešno 
a prejednali možnosť riešenia situácie na križovatke. 
 
K bodu  8. Záver 
 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20,15 h. 
 
Zapísala: Alena Čičmancová 
                          

 
                                                          ....................................................     
                                                                                   starosta obce 

Overovatelia:  
                             ........................................ 
                             ........................................ 


