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Zápisnica  
z XV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 25. 11. 2016.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Martina Čičmancová, starostka obce 

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

                                             Peter Kubík, Ján Zelienka    

Neprítomní:       

 

Verejnosť:  A. Krátka, O. Kubíková 

                             

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Návrhy VZN obce Kaľamenová na rok 2017  

5. Návrh rozpočtu na rok 2017 

6. 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, Ing. Dušan Košarišťan 

Návrhová komisia:         Lucia Čičmancová 

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                  

                                         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. Návrhy VZN obce Kaľamenová na rok 2017 

5. Návrh rozpočtu na rok 2017 

6. Informácie starostky obce 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 64/2016 :   

 

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 XIV. 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.  Návrhy VZN obce Kaľamenová na rok 2017                  

 

Starostka obce oboznámila poslancov, že obec má prijaté nasledovné všeobecne záväzné 

nariadenia.  

- VZN o dani z nehnuteľností a miestnych poplatkoch 

- VZN o chove zvierat 

- VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

- VZN o pohrebníctve 

- VZN o slobodnom prístupe k informáciám 

- VZN o využívaní a prenájme obecných objektov 

- VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

- VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 

- VZN o zneškodňovaní žúmp a náhradné odvádzanie odpadových vôd 

- VZN o odpadoch 

Poslanci sa oboznámili s obsahom VZN. 

Starostka dala poslancom na zváženie, či chcú uvedené VZN meniť, alebo či zostanú 

v platnosti pôvodné VZN. Poslanci rozhodli, že VZN platné v roku 2016 zostávajú v platnosti 

aj pre rok 2017. 

VZN budú na 14 dní vyvesené na pripomienkovanie a následne schválené. Poslanci sa 

dohodli, že nasledujúce zasadnutie OZ na ktorom budú VZN schválené sa bude konať dňa 

9.12.2017 
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Uznesenie č.65/2016 :  

 

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 

návrhy VZN obce Kaľamenová na rok 2017 

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

                                         P. Kubík,  J. Zelienka/                         

 

                              proti : 0                       

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5.  Návrh rozpočtu obce Kaľamenová na rok 2017 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh rozpočtu na rok 2017. Poslanci schválili návrh 

rozpočtu na rok 2017. Rozpočet bude vyvesený 14 dní na pripomienkovanie. Pani Krátka 

požiadala poslancov, aby bol rozpočet navýšený v položke údržba ciest, nakoľko treba 

hrádzu, ktorá sa nachádza pred ich domom vyčistiť. Poslanci navýšili rozpočet o 500,- eur na 

údržbu hrádze. 

 

 

Uznesenie č. 66/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje 

návrh rozpočtu obce Kaľamenová na rok 2017 

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

                                                   J. Zelienka/                         

                              proti :  0                    

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

   

 K bodu 6:  Informácie starostky 
Starostka informovala poslancov, že PPA zrušila výzvu pre Program rozvoja vidieka na 

základe ktorej sa naša obec uchádzala o podporu na vybudovanie ústredného kúrenia 

v Kultúrnom dome. Podľa najnovších informácií má byť výzva opätovne vyhlásená. Obec sa 

do výzvy opakovane zapojí. 

 Starostka informovala poslancov, že bolo ukončené verejné obstarávanie na obnovu 

verejného osvetlenia v obci a v osade Za háj. Bola podpísaná zmluva o dielo zo 

Stredoslovenskou energetikou. Pri priaznivom počasí sa začne s obnovou osvetlenia ešte 

v tomto roku.  

Starostka informovala poslancov, že na základe uznesenia OZ 61/2016 vykonala elektronickú 

aukciu na dodávku a práce na spevnené plochy okolo Domu smútku prostredníctvom 
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Elektronického kontraktačného systému. Elektronickej aukcie sa nik nezúčastnil a bola 

vyhodnotená ako neúspešná. Na základe neúspešnosti starostka oslovila priamo firmy, aby 

vyhotovili cenové ponuky na spevnené plochy. Do dnešného dňa sa ozvala len jedna firma, 

ktorá zaslala ponuku v sume 13.153,-€. Poslanci navrhli, aby sa začiatkom roku 2017 oslovili 

ďalšie firmy na vybudovanie spevnenej plochy na cintoríne. 

Starostka informovala poslancov, že zmluve na zimnú údržbu ciest s p. Dušanom Zádielským 

skončila platnosť. Nakoľko sú občania spokojní so zimnou údržbou ktorú vykonáva 

p.Zádielský, starostka navrhla predĺžiť zmluvu o zimnej údržbe miestnych komunikácií 

s Dušanom Zádielským aj na nasledujúcu zimnú sezónu. 

Starostka informovala poslancov s návrhom Správy národného parku Veľká Fatra o rozšírenie 

chráneného územia 2. stupňa o územie Niva Turca, jedná sa o vybrané trávnaté porasty pri 

rieke Turiec na ktorých sa nachádza vzácny druh motýľa rodu modráčik. 

Nakoľko sa blíži vianočné obdobie a obec nemá žiadneho aktivačného pracovníka poprosila 

starostka poslancov o pomoc poslancov pri vianočnej výzdobe obce. 

 

 

Uznesenie č. 67/2016: 

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, L. Čičmancová, Ing. Košarišťan, P. Kubík,  

                                       P. Kubík,  J. Zelienka/                         

                              proti : 0                                

                              zdržal sa:0 

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 

            

K bodu 8:  Rôzne  

 

V rámci rôzneho bol schválený Mikulášsky večierok a to na 10. decembra , deťom budú 

odovzdané balíčky v hodnote 5,- €. Pani Krátka navrhla, že by bolo dobré skultúrniť priestor 

na slatine. Starostka ju informovala, že je v pláne vybudovať na slatine prístrešok a vyčistiť 

ju. 

 

 

K bodu  10. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,30  h. 

 

Zapísala: Alena Čičmancová 

                          

 

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

                                                                                   starosta obce 

Overovatelia:  

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

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


