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Zápisnica  
z XIII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 10. 6. 2016.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Martina Čičmancová, starostka obce 

                           Poslanci : Alena Čičmancová, Lucia Čičmancová, Ing. Dušan Košarišťan, 

Peter Kubík, Ján Zelienka    

Neprítomní:     

Verejnosť:  

                             

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

5. Záverečný účet Obce Kaľamenová za rok 2015 

6. Správa audítora  

7. Žiadosť o oplotenie pozemku č. 48/6 

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:  Peter Kubík, Ján Zelienka 

Návrhová komisia:         Lucia Čičmancová, Ing. Dušan Košarišťan 

Zapisovateľka:               Alena Čičmancová 

 

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

                                                       Košarišťan, P. Kubík, /                         

                                         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 

                                                     L. Čičmancová, P. Kubík/                         

                                         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. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

5. Záverečný účet Obce Kaľamenová za rok 2015 

6. Správa audítora  

7. Žiadosť o oplotenie pozemku č. 48/6 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 54/2016:   

 

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 XII. zasadnutia OZ. 

 

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

                                                     P. Kubík/                         

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

                              neprítomní pri hlasovaní:0 

                       

 

K bodu 4.  VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

Starostka obce informovala poslancov, že na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je 

obec povinná prijať nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce. Starostka predložila poslancom návrh VZN, poslanci ho 

schválili/nechválili. 

 

Uznesenie č. 55/2016 :  

 

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  
  

všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálny i odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Kaľamenová 

 

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

                                                     P. Kubík /                         
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                              proti : 0                 

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5.  Záverečný účet Obce Kaľamenová za rok 2015 

Starostka  predložila poslancom na schválenie Záverečný účet obce Kaľamenová 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. Poslanci schválili  Záverečný účet bez pripomienok. 
 

Uznesenie č. 56/2016: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Záverečný účet obce Kaľamenová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

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

                                                     P. Kubík/                        

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 

K bodu 6: Správa audítora za rok 2016 
 

Starostka oboznámila poslancov s vykonaním auditu účtovníctva obce za rok 2015. Audit 

vykonal Ing. Jozef Adamkovič. Starostka prečítala poslancom správu audítora, poslanci ju 

zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 57/2016: 

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 

Správu audítora  za rok 2015 

 

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

                                                     P. Kubík/                        

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 

 

K bodu 7: Žiadosť o oplotenie pozemku č. 48/6 

 

Starostka predniesla poslancom písomnú žiadosť Ing. Jaroslava Šmičeka a Jany Čičmancovej 

o oplotenie pozemku č. 48/6, ktorý je v ich vlastníctva a na ktorom stavajú rodinný dom. Pri 

zameraní stavby zistili, že hranica ich pozemku sa nachádza približne v strede hrádze, ktorá 

odvádza dažďovú vodu v obci. Aby dodržali predpísaný odstup od susednej nehnuteľnosti 

museli rodinný dom zamerať a postaviť tak, že im zostal za domom veľmi malý priestor na 

postavenie plota. Žiadajú preto obec o povolenie postaviť si oplotenie za hrádzou, na 

obecnom pozemku č. 48/4 s tým, že sprístupnia hrádzu v prípade potreby jej čistenia. Poslanci 

poverili starostku aby dala vypracovať geometrický plán s vytýčením hranice pozemku 

a hrádze.  
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Uznesenie č. 58/2016: 

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 

žiadosť výstavbu oplotenia na pozemku č. 48/4. 

 

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

                                                     P. Kubík/                        

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Rôzne   

V rámci rôzneho starostka informovala poslancov o konaní Letných športových hier 

samosprávy regiónu Turiec, ktoré sa konajú dňa 17.6.2016 na Dubovom a o konaní posedenia 

pri guláši v obci Liešno dňa 24.6.2016. Starostka sa opýtala poslancov či sa uskutoční v lete 

tanečná zábava, podotkla že obec má s organizovaním zábavy náklady a občania sa jej 

zúčastňujú v malom počte. Poslanci sa dohodli, že 20.8.2016 sa bude konať posedenie pre 

občanov s varením gulášu. 

 

 

K bodu  9. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o .19:00 h. 

 

Zapísala: Alena Čičmancová 

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia: 


