Zápisnica
z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kaľamenová,
konaného dňa 17. 3. 2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Martina Čičmancová, starostka obce
Poslanci : Alena Čičmancová, Lucia Čičmancová, Ing. Dušan
Košarišťan, Ján Zelienka
Neprítomní: Peter Kubík
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. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
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 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, Ján Zelienka
Zapisovateľka:
Alena Čičmancová
Hlasovanie:

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

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 4 ./ A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan
L. Čičmancová /
proti 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /P. Kubík/
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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. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
6. Informácie starostky
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z XVII. zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 77/2017:
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 XVII. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: :

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

za:4

K bodu 4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
Starostka obce predložila komisii na ochranu verejného záujmu 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. 77/2017 :
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 2016
Hlasovanie: : za: 4 / A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan
L. Čičmancová /
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1 /P. Kubík/
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K bodu 5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
18.7.2016 bola geometrickým plánom vytýčená hranica medzi pozemkom C-KN p.č. 48/6
a pozemkom C-KN p.č. 48/4, z ktorého vyplýva, že hranica pozemkov vedie stredom obecnej
hrádze. Nakoľko majitelia pozemku p.č. 48/6 t.j. Ing. Jaroslav Šmiček a Jana Čičmancová
nemôžu postaviť plot v strede hrádze, žiadajú obec o odkúpenie časti pozemku p.č. 48/4 vo
vlastníctve Obce Kaľamenová v šírke 3 metre od hranice pozemku. Poverili starostku aby
dala vypracovať geometrický plán k vyčleneniu pozemku.
OZ schválilo predaj nehnuteľného majetku obce do vlastníctva žiadateľa ako prípad hodný
osobitného zreteľa sa odôvodňuje tým, že 18.7.2016 bola geometrickým plánom vytýčená
hranica medzi pozemkom C-KN p.č. 48/6 vo vlastníctve Ing. Jaroslav Šmiček a Jana
Čičmancová a pozemkom C-KN p.č. 48/4 vo vlastníctve Obce Kaľamenová, z ktorého
vyplýva, že hranica pozemkov vedie stredom odvodňovacieho kanálu. Nakoľko majitelia
pozemku p.č. 48/6 plánujú oplotiť svoj pozemok, požiadal Ing. Jaroslav Šmiček o odpredaj
susedného pozemku vo výmere 165 m2. Súčasťou novonadobudnutého pozemku bude
odvodňovací kanál na ktorý sa zriadi vecné bremeno na priznanie práva uloženia
odvodňovacieho kanálu a práva trvalého prístupu za účelom opravy a údržby
odvodňovacieho kanála na pozemok C-KN p.c. 48/6 a novovytvorený pozemok C-KN
p.č. 48/20 v prospech Obce Kaľamenová. Pozemok je pre obec nevyužiteľný, nachádza sa
v tesnej blízkosti rodinného domu žiadateľa, obec nemá možnosť uvedený pozemok využiť
pre svoje účely, preto schvaľuje odpredaj pozemku podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí písm. e/ formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pri
rozhodovaní o predaji pozemku boli prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti
hospodárenia s majetkom obce a verejné záujmy.
Uznesenie č. 78/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schválilo predaj nehnuteľného majetku obce do vlastníctva Ing. Jaroslava Šmičeka ako
prípad hodný osobitného zreteľa a zriadenie vecného bremena na odvodňovací kanál.
Hlasovanie: :

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

K bodu 6: Informácie starostky
Starostka informovala poslancov o tom, že podala na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
žiadosť o finančný príspevok na zamestnanie dvoch uchádzačov o zamestnanie. Úrad práce
bude prispievať obci 80% celkovej ceny práce. Ďalej informovala poslancov, že podala
žiadosť o finančný príspevok 9000 eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Obecnom
dome. Informovala poslancov o tom, že vyšla nová výzva z fondov európskej únie na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov. K žiadosti je potrebné zabezpečiť energetický audit,
projektové energetické hodnotenie, projekt k stavebnému povoleniu. Vyzvala poslancov, aby
sa vyjadrili, či sa obec zapojí do výzvy o nenávratný finančný príspevok. Starostka
informovala poslancov s cenovými ponukami firiem na pokládku zámkovej dlažby, vyzvala
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poslancov aby sa vyjadrili, či sa pokládka bude realizovať. Navrhla poslancom, aby sa
pokládka odložila a financie sa v tomto roku radšej použili na zveľadenie okolia pred
Kultúrnym domom a opravu a rekonštrukciu slatiny. Informovala poslancov o výzve
Žilinského samosprávneho kraja o poskytnutie dotácie z rozpočtu samosprávneho kraja.
Uznesenie č. 79/2017:
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: A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan
L. Čičmancová /
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní na hlasovaní: 0
K bodu 7: Rôzne
V rámci rôzneho poverila starostka Jána Zelienku organizovaním stavania mája.
K bodu 8. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,10 h.
Zapísala: Alena Čičmancová

....................................................
starosta obce
Overovatelia: Ing. Dušan Košarišťan
Ján Zelienka
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