
 

Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kaľamenovej  zo dňa 12. 12. 

2014 
  
  
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 

a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
b) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  
c) zloženie  sľubu starostu, odovzdanie osvedčenia 
d) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení 

  
2. Príhovor starostu 
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
4. poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ/§ 12 ods. 2 
prvá veta, ods. 3 trenia veta, ods. 5 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
5. Určenie zástupcu starostky 
6. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľby 
členov a predsedov komisií  
7. Určenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 
8. Záver 
  
Overovatelia zápisnice: p. Lucia Čičmancová 
                                         p. Ján Zelienka 
  
Zápisnicu spísala: Jana Čičmancová 
   
 K bodu 1) 
Zasadnutie ustanovujúceho zasadnutia OZ v Kaľamenovej zvolala starostka obce p. Martina 
Čičmancová  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov privítala prítomných a oboznámila s programom rokovania. 
a) určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice 
   zapisovateľka p. Jana Čičmancová 
   overovatelia   p. Lucia Čičmancová 
                         p. Ján Zelienka 
b)správu o výsledkoch volieb za starostu a volieb do obecného zastupiteľstva predniesol   
Zdenko Čičmanec – predseda miestnej volebnej komisie 
c) novo zvolená starostka obce p. Martina Čičmancová, zložila v zákonoch predpísaný sľub 
starostu obce do rúk predsedu volebnej komisie. Po zložení  sľubu sa vedením schôdze ujal 
novozvolený starosta obce. Novozvolený poslanci skladali sľub starostovi obce ktorý im 



zároveň odovzdával osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie r. 
2014-2018. 
  
K bodu 2) 
   Príhovor starostky kde zhodnotila uplynulé volebné obdobie a oboznámila prítomných    
   o plánoch rozvoja obce do budúcna. 
  
K bodu 3) 
   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia poslancami OZ, za program hlasovali 
   nasledovne : Za : p. Alena Čičmancová 
                                p. Lucia Čičmancová 
                                p. Peter Kubík 
                                p. Ing. Dušan Košarišťan 
                                p. Ján Zelienka 
  
K bodu 4) 
   Poslanci OZ poverili na návrh starostky  p. Jána Zelienku  
   zvolávaním a vedením zasadnutia OZ 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 neskorších predpisov. 
  
   Hlasovanie: za 5                    zdržal sa 0                   proti 0 
  
K bodu 5) 
   Starostka obce určila za svojho zástupcu p. Jána Zelienku 
    
   Hlasovanie: za 5                    zdržal sa 0                   proti 0 
  
K bodu 6) 
Obecné zastupiteľstvo v Kaľamenovej 
A. zriaďuje komisiu ochrany verejného poriadku 
určuje náplň práce komisie, a to kontrola dodržiavania VZN, prejednávanie sťažností, 
kontrola poriadku v obci 
volí 

a/ predsedu komisie: Ján Zelienka 
b/ člen komisie: Ing. Dušan Košarišťan 

B. zriaďuje kultúrnu komisiu 
určuje náplň práce komisie, a to organizovanie kultúrnych podujatí v obci, gratulácie 
jubilantom obce 
volí 

a/ predsedu komisie: Alena Čičmancová 
b/ člen komisie: Lucia Čičmancová 

C. zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu 
určuje náplň práce komisie, a to prijímanie  a kontrola majetkového  priznania starostky 
volí 

a/ predsedu komisie: Peter Kubík 



b/ člen komisie: Ing. Dušan Košarišťan 
 
Hlasovanie: za 5                    zdržal sa 0                   proti 0 
 
 K bodu 7) 
   
OZ určilo harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015 a to: 

9.januára 2015, 20.marca 2015, 12. júna 2015, 18. septembra 2015, 16. októbra 2015, 
30. októbra 2015, 11. decembra 2015 

 
Hlasovanie: za 5                    zdržal sa 0                   proti 0 
 
  
K bodu 8) 

  
   Po vyčerpaní programu rokovania starostka obce poďakoval za účasť a zasadnutie 
ukončila. 

 


