Zápisnica
z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kaľamenová,
konaného dňa 19. 8. 2016.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Martina Čičmancová, starostka obce
Poslanci : Alena Čičmancová, Lucia Čičmancová, Ing. Dušan Košarišťan,

Ján Zelienka
Neprítomní: Peter Kubík – ospravedlnený /v práci/
Verejnosť: Oľga Kubíková
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Zameranie pozemku 48/6 a obecnej hrádze
5. Úprava okolia domu smútku
6. Úprava okolia kultúrneho domu
7. Obnova verejného osvetlenia - informácia
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 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:
Lucia Čičmancová,
Zapisovateľka:
Alena Čičmancová
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 4 ./ A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan
L. Čičmancová /
proti
zdržal sa:
neprítomní pri hlasovaní: Peter Kubík
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Zameranie pozemku 48/6 a obecnej hrádze
5. Úprava okolia domu smútku
6. Úprava okolia kultúrneho domu
7. Obnova verejného osvetlenia - informácia
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z XII. zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 59/2016:
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 XIII. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: :

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

K bodu 4. Zameranie pozemku č. 48/6 a obecnej hrádze
Starostka obce informovala poslancov, že 18. 7. 2016 bola geodetom Bc. Dušanom Bútorom
vyhotovený protokol o vytýčení hranice medzi pozemkom C-KN p.č. 48/6 a susedným
pozemkom C-KN p.č. 48/4 z ktorého vyplýva, že hranica vedie stredom obecnej hrádze.
Vytýčenie sa vyhotovovalo na základe žiadosti Ing. Jaroslava Šmičeka a Jany Čičmancovej
o oplotenie pozemku za obecnou hrádzou na pozemku 48/4.
Uznesenie č. 60/2016 :
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
zameranie hranice medzi pozemkami č. 48/6 a 48/4
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Hlasovanie: :

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

K bodu 5. Úprava okolia domu smútku
Starostka predložila poslancom návrh na úpravu okolia domu smútku a to vyloženie
zámkovou dlažbou a osadením lavičiek. Okolie domu smútku je potrebné spevniť, nakoľko
pri nepriaznivom počasí počas pohrebov je tam sťažený prístup. Poslanci úpravu schválili.
Poverili starostku vykonať súťaž na dodávku a položenie zámkovej dlažby a lavičiek.
Uznesenie č. 61/2016:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu okolie domu smútku
Hlasovanie:
za: 4 A.Čičmancová, L.Čičmancová ,J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní na hlasovaní: 1 P.Kubík
K bodu 6: Úprava okolia kultúrneho domu
Starostka navrhla poslancom vykonať úpravu okolia kultúrneho domu a to likvidáciu starého
plota, vyloženie chodníka od prístupovej komunikácie ku vchodu zámkovou dlažbou,
výsadbu okrasných drevín a osadenie lavičiek. Poslanci úpravu schválili/neschválili. Poverili
starostku vykonať súťaž na dodávku a položenie zámkovej dlažby a lavičiek.
Uznesenie č. 62/2016:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu okolia kultúrneho domu
Hlasovanie:

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

K bodu 7: Obnova verejného osvetlenia - informácia
Starostka informovala poslancov s pokračovaním projektu obnovy verejného osvetlenia
v obci. Firma EuroPro Slovensko n.o. so sídlom v Žiline vykoná pre obec všetky služby
v oblasti verejného obstarávania zákazky „Obnova sústavy verejného osvetlenia obce
Kaľamenová vrátane prevádzky a údržby“. Po ukončení verejného obstarávania bude
vykonaná obnova verejného osvetlenia. O ďalšom postupe bude starostka poslancov
priebežne informovať.
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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
informáciu starostky o obnove verejného osvetlenia.
Hlasovanie:
Košarišťan/

za: 4

A.Čičmancová, L.Čičmancová ,J. Zelienka, Ing. Dušan

proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní na hlasovaní: 1 P. Kubík
K bodu 8. Rôzne
V rámci rôzneho starostka informovala poslancov o tom, že zamestnala na dohodu o vykonaní
práce 3 brigádnikov, ktorí vykonávajú údržbu verejných priestranstiev a verejných objektov.
Starostka pripomenula poslancom, že v jeseni sa tradične v obci koná posedenie pre
dôchodcov. Poslanci sa zhodli na termíne posedenia a to 19. novembra.

K bodu 9. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,05 h.
Zapísala: Alena Čičmancová
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
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