Zápisnica
z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kaľamenová,
konaného dňa 10. 11. 2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Martina Čičmancová, starostka obce
Poslanci : Alena Čičmancová, Lucia Šmičeková Čičmancová, Ing. Dušan
Košarišťan, Peter Kubík, Ján Zelienka
Neprítomní:
Verejnosť: Oľga Kubíková
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4. Návrhy VZN obce Kaľamenová na rok 2018
5. Návrh rozpočtu na rok 2018
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
% 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 Šmičeková Čičmancová
Zapisovateľka:
Alena Čičmancová
Hlasovanie:
P. Kubík, J. Zelienka/

za: 5 /A.Čičmancová, L. Šmičeková Čičmancová, Ing.Košarišťan,
proti :0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: / A.Čičmancová, L. Šmičeková 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 2018
5. Návrh rozpočtu na rok 2018
6. Informácie starostky obce
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z XXI. zasadnutia OZ
Predložila starostka obce.
Uznesenie č. 95/2017 :
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 XXI. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: :

za 5 A.Čičmancová, L. Šmičeková 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 2018
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 2017 zostávajú v platnosti
aj pre rok 2018.
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
24.11.2017
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Uznesenie č.96/2017 :
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
návrhy VZN obce Kaľamenová na rok 2018
Hlasovanie: : za: 5 / A.Čičmancová, L. Šmičeková 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 2018
Starostka obce predložila poslancom návrh rozpočtu na rok 2017. Poslanci schválili návrh
rozpočtu na rok 2017. Rozpočet bude vyvesený 14 dní na pripomienkovanie.
Uznesenie č. 97/2017 :
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 2018
Hlasovanie: : za: / A.Čičmancová, L. Šmičeková Čičmancová, Ing.Košarišťan,
J. Zelienka/
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6: Informácie starostky
Starostka informovala poslancov, o pokračovaní podania projektu n a Program rozvoja
vidieka na základe ktorej sa naša obec uchádza o podporu na vybudovanie ústredného kúrenia
v Kultúrnom dome a prekrytie a uteplenie strechy obecného domu.
Starostka informovala poslancov, o ponuke Stredoslovenskej energetiky na kúrenie
v obecnom dome.
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.
Nakoľko sa blíži vianočné obdobie a obec nemá žiadneho aktivačného pracovníka poprosila
starostka poslancov o pomoc pri vianočnej výzdobe obce.
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Uznesenie č. 98/2017:
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: 5 / A. Čičmancová, L. Čičmancová, Ing. Košarišťan, P. Kubík,
P. Kubík, J. Zelienka/
proti : 0
zdržal sa:0
neprítomní na hlasovaní: 0
K bodu 7: Rôzne
V rámci rôzneho bol schválený Mikulášsky večierok a to na 9.12.2017 decembra , deťom
budú odovzdané balíčky v hodnote 5,- €.
K bodu 8. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.15 h.
Zapísala: Alena Čičmancová

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
........................................
........................................
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