Zápisnica
z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kaľamenová,
konaného dňa 18. 9. 2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

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

Verejnosť:

Oľga Kubíková

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Projektová dokumentácia na dažďovú kanalizáciu
5. Dotácia z ministerstva financií – úprava rozpočtu
6. Posedenie pre dôchodcov
7. Informácie starostky obce
8. Rôzne
9. 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, Peter Kubík
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
Hlasovanie:
za: 5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,
J. Zelienka/
proti : 0
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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.Projektová dokumentácia na dažďovú kanalizáciu
5. Dotácia z ministerstva financií – úprava rozpočtu
6. Posedenie pre dôchodcov
7. Informácie starostky obce
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z V. zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 23/2015 :
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 V. 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. Projektová dokumentácia k dažďovej kanalizácií
Starostka obce informovala poslancov s vyhotovenou projektovou dokumentáciou na
dažďovú kanalizáciu. Dokumentácia je pripravená pre projekt na čerpanie eurofondov.
Uznesenie č.24/2015 :
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
Projektovú dokumentáciu k dažďovej kanalizácií, ktorá bola pripravená pre čerpanie
eurofondov.
Hlasovanie: : za: 5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,
J. Zelienka/
proti : 0
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zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Dotácia z ministerstva financií – úprava rozpočtu
Starostka obce informovala poslancov s tým, že obec dostala dotáciu vo výške 7.000,- eur na
obnovu a prestavbu kuchyne v kultúrnom dome, uvedená dotácia musí byť použitá na
kapitálové výdavky. Obec je povinná podieľať sa na spolufinancovaní predmetnej akcie
najmenej vo výške 10 % t. j. najmenej 700,- eur. Je potrebná úprava rozpočtu o uvedenú
dotáciu. Bude potrebné vykonať výberové konanie na realizátora prestavby kuchyne.
Uznesenie č. 25/2015 :
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
Dotáciu z ministerstva financií na obnovu a prestavbu kuchyne v kultúrnom dome
a úpravu rozpočtu o dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 7.000,- €.
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: Posedenie pre dôchodcov
Starostka obce informovala poslancov, že v mesiaci október sa každoročne koná posedenie
obce, dohodli sa na termíne 24. 10. 2015. Starostka navrhla poslancom, že by sa tento rok
miesto 5,- €, ktoré sa doteraz dávali poslancom mohol dať vecný dar a to šálka s potlačou.
Predložila im cenovú kalkuláciu od firmy VAVROSSI s.r.o. Martin na šálky s potlačou.
Poslanci schválili vecný dar pre dôchodcov.
Poslanci sa dohodli, že spolu s posedením pre dôchodcov sa uskutoční aj uvítanie
novonarodených, ktorí sa narodili v roku 2014. Zakúpia sa vecné dary pre deti vo výške 30,€ pre jedno dieťa Poslanci sa dohodli že, spolu s posedením pre dôchodcov sa uskutoční aj
uvítanie novonarodených.
Uznesenie č. 26/2015:
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 posedenia pre dôchodcov spojené s uvítaním novonarodených detí. Posedenie sa
bude konať dňa 24. 10. 2015
Hlasovanie: :

za: 5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,
J. Zelienka/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 7: Informácie starostky
Starostka obce informovala poslancov s tým, že bolo schválené zapojenie našej obce do
projektu Integrovaného obslužného miesta, v ktorom budú môcť občania získať výpis
z registra trestov, výpis z obchodného registra a listy vlastníctva. Nakoľko bude na tento
projekt potrebná osobitná miestnosť, starostka navrhla prestavbu miestnosti za kanceláriou,
ktorá je v zlom stave, je tam potrebné prerobiť podlahu, znížiť strop a vymaľovať ju. Poslanci
súhlasili z prerobením miestnosti za kanceláriu na IOM.
Starostka informovala poslancov o konaní brigády na ceste na cintorín. Obec získala od
Správy ciest 8 vlečiek drte, ktorá bola vyvezená a upravená na ceste na cintorín. Uvedené
množstvo stačilo len na polovicu cesty, ak to bude možné, starostka ešte požiada o ďalšiu drť
a tá bude vyvezená na zvyšok cesty. Starostka informovala poslancov s tým, že 4 deti z našej
obce nastúpili do prvej triedy Základnej školy. Nakoľko bol príspevok pri nástupe dieťaťa do
prvého ročníka Základnej školy schválený uznesením č. 4/2015, poslanci schválili vyplatenie
peňažného príspevku vo výške 50,-€ na dieťa. Starostka informovala poslancov so zámerom
Združenia obcí Horného Turca pre ochranu životného prostredie, ktorého je členom aj naša
obec o zapojenie sa do projektu kompostovania odpadu. Ak bude projekt úspešný, každá
domácnosť dostane domáci kompostér na kompostovanie bioodpadu.
Uznesenie č. 27/2015:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
1.berie na vedomie
informácie starostky
Hlasovanie:
za: 5 / A. Čičmancová, L. Čičmancová, Ing. Košarišťan, P. Kubík,
J. Zelienka/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní na hlasovaní: 0
2. schvaľuje
prestavbu miestnosti za kanceláriou na Integrované obslužné miesto
Hlasovanie:
za: 5 / A. Čičmancová, L. Čičmancová, Ing. Košarišťan, P. Kubík,
J. Zelienka/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní na hlasovaní: 0
K bodu 8: Rôzne
V rámci rôzneho predložila starostka poslancom žiadosť Zdenka Čičmanca o prenájom pôdy
vo vlastníctve Obce Kaľamenová parc. čísla 305, 306, 307 vedené na liste vlastníctva 261.
Uvedené parcely sú momentálne v užívaní PD Turiec Dubové. Poslanci schválili prenájom
pôdy p. Čičmancovi, poverili starostku, aby zaslala PD Turiec Dubové výpoveď z nájmu.
Starostka informovala poslancov s opakujúcimi sa sťažnosťami občanov na to, že pre
zarastený tok potoka Jasenica nemajú signál na internet. Poslanci poverili starostku, aby
podala žiadosť na povodie Váhu o vyčistenie toku potoka Jasenica.
Uznesenie č. 28/2015:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
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nájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Obce Kaľamenová parc. čísla 305, 306, 307
vedené na liste vlastníctva 261 p. Zdenkovi Čičmancovi, ktorý bude pôdu využívať na
poľnohospodárske účely.
Hlasovanie: :

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

K bodu 10. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 h.
Zapísala: Alena Čičmancová

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