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Zápisnica  
z IV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

konaného dňa 20. 3. 2015.    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:          Martina Čičmancová, starostka obce 
                           Poslanci : Alena Čičmancová, Lucia Čičmancová, Ing. Dušan Košarišťan, 
                                            Peter Kubík, Ján Zelienka    
Neprítomní:      - 
 
Verejnosť:        O. Kubíková, Mgr. A. Krátka 
                             
PROGRAM: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  

      4.   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kaľamenovej                       
      5.   Zásady odmeňovania poslancov vo obci Kaľamenová 
      6.   Prerokovanie platu starostky obce  
      7.   Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky  
      8.   Program rozvoja vidieka na roky 2014-2020  
      9.   Dátové centrum obcí 
     10.  Rôzne 
     11.  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:  Ján Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 
Návrhová komisia:         Lucia Čičmancová, Peter Kubík 
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:   
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  

      4.   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kaľamenovej                       
      5.   Zásady odmeňovania poslancov vo obci Kaľamenová 
      6.   Prerokovanie platu starostky obce  
      7.   Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky  
      8.   Program rozvoja vidieka na roky 2014-2020  
      9.   Dátové centrum obcí 
     10.  Rôzne 
     11.  Záver     
 

 
 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ 
Predložila starostka obce. 
 
Uznesenie č. 9/2015 :   

 
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 III. 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. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kaľamenovej                       
 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva v Kaľamenovej. K rokovaciemu poriadku nemal nik pripomienky. 
 
Uznesenie č.10/2015 :  
 
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. 
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schvaľuje 
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kaľamenovej                       
Hlasovanie:   :     za: 5 /A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti :  0                                 
                              zdržal sa: .0           
                              neprítomní pri hlasovaní:       
 
 
K bodu 5. Zásady odmeňovania poslancov vo obci Kaľamenová 
         
 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie Zásady odmeňovania poslancov v obci 
Kaľamenová. Poslanci schválili výšku odmien podľa článku 3 a to: 
a) vo výške 17,-  EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

b) vo výške 12,- EUR ročne za riadenie komisie OZ (predsedovi komisie), 

c) vo výške 5,- EUR  za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva 

 
Uznesenie č. 11/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
Zásady odmeňovania poslancov vo obci Kaľamenová 
Hlasovanie:   :     za: 5 /A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti : 0                                  
                              zdržal sa: 0    
                              neprítomní pri hlasovaní:     
 
K bodu 6: Prerokovanie platu starostky obce 
 
Alena Čičmancová predložila návrh na prerokovanie platu starostu obce, nakoľko Štatistický 
úrad SR 6. marca 2015 zverejnil priemernú mesačnú mzdu v národnom hospodárstve za rok 
2014. Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová prerokovalo plat starostky obce v súlade s § 4 
ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov  
 
Uznesenie č. 12/2015: 
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 
plat starostu, ktorý je v súlade  s  § 4 ods. 3  zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2014  a násobku 
podľa § 4  ods. 1citovaného zákona, t. z. 1,49 násobok (podľa počtu obyvateľov v obci) 
s účinnosťou od  1.1.2015 pri úväzku starostky 0,75 a to: 
858                                x               1,49                  x            0,75   =   958,82 € po zaokr. 959 € 
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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:   
 
K bodu 7: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky  
Starostka obce predložila komisii na ochranu verejného záujmu v zložení Peter Kubík- 
predseda komisie, Ing. Dušan Košarišťan – člen komisie dokument Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného 
zákona č. 545/2005 Z. z. 
 
Uznesenie č. 13/2015: 
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 
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky  
Hlasovanie:   :     za: 5 /A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti : 0                                  
                              zdržal sa: 0 
                              neprítomní pri hlasovaní:    
 
K bodu 8:  Program rozvoja vidieka na roky 2014-2020 
Starostka obce informovala poslancov o programe rozvoja vidieka na roky 2014-2020, 
o pripravovaných výzvach pre obce do 1000 obyvateľov. V rozprave sa poslanci zhodli na 
tom, že je potrebné zapojiť sa do výziev. Poverili starostku, aby našla cenovo výhodnú firmu, 
ktorá vypracuje pre našu obec projekty na čerpanie eurofondov. Prioritou našej obce bude 
vybudovanie odvodňovacích rigolov v celej obci. 
 
Uznesenie č. 14/2015: 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje  
čerpanie eurofondov v Programe rozvoja vidieka na roky 2014-2020, prioritou je 
vybudovanie odvodňovacích rigolov v celej obci 
Hlasovanie:   :     za: 5 /A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti : 0                                  
                              zdržal sa: 0     
                              neprítomní pri hlasovaní:   
 
K bodu 9: Dátové centrum obcí 
Starostka obce informovala poslancov, že sa obec zapojila do Informačného Dátového centra 
obcí a miest prostredníctvom poskytovateľa DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy 
Slovenka, Bratislava, ktorý bude obci poskytovať komunikačné, informačné a elektronické 
služby. V rámci projektu naša obec dostala bezplatne do užívanie 1 ks notebooku a 1 ks 
multifunkčného zariadenia. 
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Uznesenie č. 15/2015: 
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 
zapojenie obce Kaľamenová do Informačného Dátového centra obcí a miest prostredníctvom 
poskytovateľa DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenka, Bratislava, ktorý 
bude obci poskytovať komunikačné, informačné a elektronické služby. 
Hlasovanie:   :     za: 5 /A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                     
                              proti : 0                                  
                              zdržal sa:  0 
                              neprítomní pri hlasovaní:  
 
K bodu 10. Rôzne 
 
V rámci rôzneho informovala starostka prítomných občanov s prípravou odkanalizovania obcí 
Budiš, Dubové, Jasenovo, Liešno, Rudno , Kaľamenová, ktoré bude realizovať Turvod a.s. 
Martin. Nakoľko bude ďalšie plánované zasadnutie OZ až 12. júna, poslanci sa dohodli, že 
kultúrno-spoločenské akcie a to stavanie mája, posedenie ku dňu matiek a uvítanie 
novonarodených detí sa budú konať tak ako každý rok. 
 
 
K bodu  11. Záver 
 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.00 h. 
 
Zapísala: Alena Čičmancová 
                          

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

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


