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Zápisnica  
z XI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 18. 3. 2016.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Martina Čičmancová, starostka obce 

                           Poslanci : Alena Čičmancová, Lucia Čičmancová, Ing. Dušan                   

Košarišťan, Peter Kubík, Ján Zelienka    

Neprítomní:       

Verejnosť: Oľga Kubíková 

                             

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

5. Štandardizácia geografických názvov v obce 

6. Informácie starostky  

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:  Ing. Dušan Košarišťan, Ján Zelienka 

Návrhová komisia:         Lucia Čičmancová, Peter Kubík 

Zapisovateľka:               Alena Čičmancová 

 

Hlasovanie:                     za:  5   ./ A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Čičmancová /                         

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za: 5     ./ A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Čičmancová /                         

                                         proti  0                

                                         zdržal sa:  0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

5. Štandardizácia geografických názvov v obce 

6. Informácie starostky  

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z X. zasadnutia OZ 

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 47/2016:   

 

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 X. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:   :     za: 5     A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Čičmancová /                         

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

                              neprítomní pri hlasovaní:0 

                       

 

K bodu 4.  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

 

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. 48/2016 :  

 

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. 

berie na vedomie 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky za rok 2015 

Hlasovanie:   :     za: 5  / A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Čičmancová /                         

                              proti : 0                 

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 5.  Štandardizácia geografických názvov v obce 

 

Starostka obce oboznámila poslancov s projektom Katastrálneho úradu v Turč. Tepliciach 

v ktorom sa bude vykonávať štandardizácia geografických názvov v obciach okresu 

Turčianske Teplice. Znamená to, že sa budú zjednocovať názvy geografických častí katastra 

obce vo všetkých mapách. Je potrebné, aby obec vytvorila komisiu zo starších občanov, ktorí 

zhodnotia či názvy častí katastra sa zhodujú so zaužívanými názvami z minulosti. 

 

Uznesenie č. 49/2016 :   

 

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 vedomi 

projekt Katastrálneho úradu v Turč. Tepliciach a navrhuje do komisie Júliusa Zelienku, 

Miloslava Kubíka 

Hlasovanie:   :     za: 5     A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Čičmancová /                         

                              proti :    0                 

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

   

 K bodu 6:  Informácie starostky 
Starostka informovala poslancov o tom, že v mesiaci máj sa bude uskutočňovať letecké 

fotografovanie obce. Ďalej ich informovala o projekte Stredoslovenských prameňov a žriedel, 

ktoré ponúkajú opravu a zastrešenie minerálneho prameňa v obci. Ak obec uspeje, bude 

prameň zveľadený a spropagovaný rôznymi reklamnými predmetmi v réžii 

Stredoslovenských prameňov a žriedel. Starostka predložila poslancom na posúdenie návrh 

nájomnej zmluvy medzi Obcou Kaľamenová a Zdenkom Čičmancom na nájom pozemkov, 

ktoré bude využívať na poľnohospodársku činnosť.  

 

 

Uznesenie č. 50/2016: 

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:  5 A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Čičmancová /                         

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 

            

K bodu 7: Rôzne 

Zástupca starostky Ján Zelienka navrhol, aby bol v autobusovej zastávke kôš na odpadky. 

 

K bodu  8. Záver 
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Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.20 h. 

 

Zapísala: Alena Čičmancová 

                          

 

                                                          ....................................................     

                                                                                   starosta obce 

Overovatelia: 


