Zápisnica
z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kaľamenová,
konaného dňa 29. 4. 2016.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Zelienka
Neprítomní:
Verejnosť:

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

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
5. Informácie starostky
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 80% poslancov a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Dušan Košarišťan, Ján Zelienka
Návrhová komisia:
Peter Kubík
Zapisovateľka:
Alena Čičmancová
Hlasovanie:

za: 4 ./ A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan
P. Kubík, /
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /L.Čičmancová/

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 4 ./ A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan
P. Kubík/
proti 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /L.Čičmancová/
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
5. Informácie starostky
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z XI. zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 51/2016:
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 XI. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: :

za: 4 A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan
P. Kubík/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:1 /L.Čičmancová/

K bodu 4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Starostka obce informovala poslancov, že na základe uznesenia č. 44/2016 v ktorom OZ
schválilo rekonštrukciu verejného osvetlenia, bol vykonaný SSE audit verejného osvetlenia.
Starostka predložila poslancom návrh SSE na rekonštrukciu osvetlenia s vytýčením lámp,
návrh zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia. OZ schválilo zámer vyhlásenia
verejného obstarávania na poskytovanie služby verejného osvetlenia,
Uznesenie č. 52/2016 :
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
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - Poskytovanie služby verejného osvetlenia (ďalej len
"VO") v obci Kaľamenová, ktorej predmetom je komplexné zabezpečenie prevádzky sústavy
VO na požadovanej technickej úrovni vrátane dodania energií a ostatných služieb potrebných
pre zabezpečenie služieb osvetlenia obce Kaľamenová v požadovanom rozsahu a kvalite v
súlade s normami STN, s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 25 000 EUR bez
DPH, ktorú vyhlási obec Kaľamenová ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia na dobu 15 rokov."
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za: 4 ./ A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan
P. Kubík /
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /L.Čičmancová/
K bodu 5. Informácie starostky
Starostka informovala o odpovedi Stredoslovenských prameňov a žriedel, ktoré ponúkali
opravu a zastrešenie minerálneho prameňa v obci. Stredoslovenské pramene a žriedla
nezaradili prameň v našej obci do projektu na opravu prameňov v regióne. Ďalej starostka
informovala poslancov s požiadavkou občanov o doplnenie počtu lavičiek na cintoríne.
Starostka informovala poslancov, že podľa zákona č. 377/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa
Hlasovanie: :

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Základné zmeny v právnom postavení starostov obcí a primátorov miest sú v tom , že nová
právna úprava zrovnoprávňuje starostu obce s ostatnými zamestnancami pokiaľ ide o nárok na
dovolenku, stravovanie a sociálny fond. Pokiaľ ide o plat starostu obce na základe tejto zmeny
obec nie je povinná raz ročne prerokovať plat starostu a nie je povinná v zápisnici obecného
zastupiteľstva plat starostu vyčísliť v presnej výške stanovenej v eurách. Obec je povinná mať
vypracovanú vnútornú smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu. OZ zobralo na vedomie
vnútornú smernicu obce o tvorbe a použití sociálneho fondu, ktorú im predložila starostka
obce.
Uznesenie č. 53/2016:
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
informácie starostky
Hlasovanie:
za: 4 A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan
P. Kubík, L. Čičmancová /
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní na hlasovaní: 1 /L.Čičmancová/
K bodu 7: Rôzne
Starostka navrhla konanie posedenia pri príležitosti dňa matiek. Posedenie sa bude konať
7.5.2016
K bodu 8. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.15 h.
Zapísala: Alena Čičmancová
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
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