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Zápisnica  
z XIX.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 18. 5. 2017.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Martina Čičmancová, starostka obce 

                           Poslanci : Lucia Čičmancová, Ing. Dušan                   Košarišťan, Peter 

Kubík, Ján Zelienka    

Neprítomní:  Alena Čičmancová - PN 

Verejnosť: Oľga Kubíková 

                             

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Schválenie odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

5. Informácie starostky  

6. Rôzne 

7. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Martina Čičmancová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je        % poslancov a OZ je uznášania 

schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Dušan Košarišťan, Peter Kubík 

Návrhová komisia:         Lucia Čičmancová, Ján Zelienka 

Zapisovateľka:               Lucia Čičmancová 

 

Hlasovanie:                     za:   4 / L.Čičmancová, J. Zelienka, P. Kubík, Ing. Dušan 

Košarišťan/ 

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 /A. Čičmancová/ 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za:  4  ./ L.Čičmancová, J. Zelienka,  P. Kubík, Ing. Dušan 

Košarišťan/ 

                                                      

                                         proti  0                

                                         zdržal sa:  0          

                                         neprítomní pri hlasovaní:1 /A. Čičmancová/ 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Schválenie odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

5. Informácie starostky  

6. Rôzne 

7. Záver 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 81/2017:   

 

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 XVIII. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:   :     za: 4  /L.Čičmancová, J. Zelienka, P. Kubík, Ing. Dušan Košarišťan/ 

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

                              neprítomní pri hlasovaní:1 /A. Čičmancová/ 

                       

 

K bodu 4.  Schválenie odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili zámer predaja nehnuteľného majetku 

Obce Kaľamenová ako prípad hodný osobitného zreteľa Ing. Jaroslavovi Šmičekovi. Zámer 

bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Kaľamenová od 20.4.2017 do 

18.5.2017, v tomto termíne nepodal nik voči zámeru žiadnu pripomienku. Poslanci schválili 

cenu pozemku 1,- € za m2. Poverili starostku, aby dala vyhotoviť kúpnu zmluvu na odpredaj 

pozemku C-KN p.č. 48/20 vo výmere 165 m2. 

 

 

Uznesenie č. 82/2017 :  

 

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. 

schvaľuje 

odpredaj obecného pozemku v k.ú. Kaľamenová, C-KN p.č. 48/20, evidovaný ako trvalý 

trávny porast o výmere 165 m2, ktorý bol geometrickým plánom č. 20/2017 z 30.3.2017 

geodetom Ing. Ľubomírom Hankom – Georeality, Turčianske Teplice, oddelený z pozemku 

C-KN p.č. 48/4 evidovaným ako trvalý trávnatý porast. 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.č. 48/6 a novovytvorený pozemok C-KN 
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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. OZ schvaľuje cenu za pozemok a to 1,- € 

za m2. 

Hlasovanie:   :     za:4 / P. Kubík, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     L. Čičmancová /                         

                              proti : 0                 

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní: 1 /A. Čičmancová/ 

 

K bodu 5.  Informácie starostky 

 

Starostka informovala poslancov, že bola obci schválená žiadosť o zamestnanie dvoch 

uchádzačov o zamestnanie. Od 1.4.2017 do 30.9.2017 boli uzatvorené pracovné zmluvy 

s Viliamom Kalvosterom a Petrom Rumpelom. Úrad práce bude na zamestnancov prispievať 

80% z celkovej ceny práce. Ďalej starostka informovala poslancov o podaní žiadosti 

o finančný príspevok Žilinského samosprávneho kraja na skrášlenie okolia Obecného domu. 

Informovala o zámere zriadenia Občianskeho združenia obcí Horného Turca, na účely zberu 

a zneškodňovania odpadov a zastrešením spoločného obecného úradu. Informovala poslancov 

so žiadosťou Ing. Mgr. Jozefa Gíretha o preloženie elektrického stĺpa. Starostka informovala 

poslancov s dokončením rekonštrukcie verejného osvetlenia. Na obecnom úrade bola 

vykonaná revízia elektriny a elektrických zariadení, obec zazmluvnila požiarnu 

a bezpečnostnú techničku p. Mercelovú, ktorá bude zabezpečovať pre obec BOZP 

a dodržiavanie požiarnych smerníc.  
 

Uznesenie č. 83/2017 :   

 

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: 4  /L.Čičmancová,  J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan, P. Kubík/ 

                                          

                              proti :    0                 

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní: / 1 /A. Čičmancová/ 

 

   

 K bodu 6:  Rôzne 
Starostka vyzvala poslancov, aby navrhli čo pripravia deťom pri príležitosti MDD.  Ďalej 

navrhla, aby sa v najbližšej dobe venovali príprave opravy a rekonštrukcie slatiny. Treba sa 

dohodnúť ako chceme slatinu zveľadiť. Starostka pripomenula poslancom, že by bolo 

potrebné zakúpiť rigolové kocky na úpravu hrádze pri Krátkych, požiadala poslancov- mužov, 

aby vymerali a vypočítali koľko kociek bude potrebných zakúpiť. 

Starostka oboznámila poslancov s tým, že zrušila deťom prístup do klubu mládeže, nakoľko 

ani po opakovanom upozorňovaní neudržiavali v klube poriadok. Navrhla, aby miestnosť 
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ktorá slúžila ako klub mládeže bola prerobená na zasadačku kde by sa mohli konať zasadnutia 

OZ, voľby, drobné oslavy, tvorivé dielne pre deti.  

 

           

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,30     h. 

 

Zapísala: Lucia Čičmancová 

                          

 

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

                                                                                   starosta obce 

Overovatelia: Ing. Dušan Košarišťan 

                        Peter Kubík 


