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Zápisnica  
z V.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

konaného dňa 12. 6. 2015.    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:          Martina Čičmancová, starostka obce 
                           Poslanci : Alena Čičmancová, Lucia Čičmancová, Ing. Dušan Košarišťan, 
                                            Peter Kubík, Ján Zelienka    
Neprítomní:      - 
 
Verejnosť:  Oľga Kubíková, Alžbeta Kašubová         
                             
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Záverečný účet obce za rok 2014 
5. Výročná správa obce za rok 2014 
6. Správa audítora za rok 2014 
7. Zapojenie obcí horného Turca do prístupu Leader/CLLD pre čerpanie eurofondov 
8. Informácie starostky obce 
9. Rôzne 
10. 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: Peter Kubík, Ing. Dušan Košarišťan 
Návrhová komisia:         Lucia Čičmancová, Ján Zelienka 
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/                         
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                                         proti :  0                         
                                         zdržal sa:    0                        
                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Záverečný účet obce za rok 2014 
5. Výročná správa obce za rok 2014 
6. Správa audítora za rok 2014 
7. Zapojenie obcí horného Turca do prístupu Leader/CLLD pre čerpanie eurofondov 
8. Informácie starostky obce 
9. Rôzne 
10. Záver 
 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z IV. zasadnutia OZ 
Predložila starostka obce. 
 
Uznesenie č. 16/2015 :   

 
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 IV. 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.  Záverečný účet obce za rok 2014                     
 
Účtovníčka obce Žaneta Lichnerová pripravila na schválenie Záverečný účet obce za rok 
2014 . Poslanci nemali žiadne pripomienky k Záverečnému účtu.   
 
Uznesenie č.17/2015 :  
 
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 
Záverečný účet obce Kaľamenová za rok 2014 
Hlasovanie:   :     za: 5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
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                              proti :    0                             
                              zdržal sa: 0 
                              neprítomní pri hlasovaní:   0    
 
K bodu 5.  Výročná správa obce za rok 2014 
 
Účtovníčka obce Žaneta Lichnerová pripravila  poslancom na schválenie Výročnú správu 
obce Kaľamenová za rok 2014. Poslanci nemali žiadne pripomienky k Výročnej správe. 
 
Uznesenie č. 18/2015 :   
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
schvaľuje 
Výročnú správu obce Kaľamenová za rok 2014 
Hlasovanie:   :     za:   5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti :    0                             
                              zdržal sa: 0 
                              neprítomní pri hlasovaní:    0 
 
K bodu 6: Správa audítora za rok 2014 
 
Starostka obce oboznámila poslancov s tým, že dňa 12. mája 2015 vykonal audítor Ing. Jozef 
Adamkovič audit účtovníctva za rok 2014. Starostka prečítala poslancom správu audítora za 
rok 2014. 
Uznesenie č. 19/2015: 
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 
správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Kaľamenová o overení účtovnej 
závierky k 31.12.2014 
 
Hlasovanie:   :     za: 5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti :   0                           
                              zdržal sa: 0 
                              neprítomní pri hlasovaní:  0 
 
K bodu 7:   Zapojenie obcí horného Turca do prístupu Leader/CLLD pre čerpanie 
eurofondov 
Starostka obce informovala poslancov s aktivitou Občianskeho združenia Partnerstvo 
Horného Turca  o zapojení obcí horného Turca do prístupu Leader/CLLD pre čerpanie 
eurofondov v programovom období 2014-2020. Na základe tohto prístupu vznikajú v danom 
území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny. Ak sa naša obec zapojí 
do uvedeného projektu, musí prispieť zálohovým členským príspevkom vo výške 0,75€ na 
obyvateľa, pre našu obec sa jedná o sumu 63,75 €. Ak bude akčná skupina úspešná môže 
získať 2,8 milióna eur. Ďalej starostka informovala poslancov s tým, že prvým krokom bolo 
schválenie prístupu Leader mestom Turčianske Teplice. Bez Turč. Teplíc by nebol možný 
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ostatným obciam prístup do Leader. Starostka odporučila poslancom vstúp obce do 
občianskeho združenie Partnerstvo Horného Turca a uhradenie zálohového členského 
poplatku. 
Uznesenie č. 20/2015: 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
1. berie na vedomie 
Dôvodovú správu o prístupe CLLD/ LEADER predloženú Partnerstvom Horného Turca 
Hlasovanie:   :     za: 5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti :   0                                
                              zdržal sa: 0 
                              neprítomní pri hlasovaní: 0   
2. schvaľuje: 
Vstup obce do občianskeho združenia Partnerstvo Horného Turca so sídlom SNP 514/122, 
039 01 Turčianske Teplice, IČO: 42063141, DIČ: 2022578943  
Hlasovanie:   :     za: 5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti :  0                                 
                              zdržal sa: 0 
                              neprítomní pri hlasovaní:   0 
3. schvaľuje: 
Výšku zálohového členského poplatku vo výške 0,75 € na obyvateľa podľa štatistických 
údajov k 31.12.2014 
Hlasovanie:   :     za: 5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti :  0                                 
                              zdržal sa: 0 
                              neprítomní pri hlasovaní: 0 
4. nominuje:  
Starostku obce Kaľamenová do orgánov občianskeho združenia Partnerstvo Horného Turca so 
sídlom SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 42063141, DIČ: 2022578943 
Hlasovanie:   :     za: 5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti :  0                                 
                              zdržal sa: 0 
                              neprítomní pri hlasovaní:  0  
 
K bodu 8:  Informácie starostky 
Starostka obce informovala poslancov o ponuke spoločnosti BCF Banská Bystrica na 
dodávku elektriny a bezplatnými službami k dodávke elektriny. Ďalej ich informovala 
o príprave projektu na dažďovú kanalizáciu,ktorá by mala byť financovaná z eurofondov.  
Starostka informovala poslancov o tom, že je potrebné na letné obdobie zamestnať 
brigádnikov, pretože obec má len jedného aktivačného pracovníka a ten nestíha v sezóne 
všetky práce potrebné v obci. Starostka informovala poslancov, že sa zapojila do projektu 
Integrovaného obslužného miesta IOM, v ktorom budú môcť občania na Obecnom úrade 
získať výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra a listy vlastníctva použiteľné na 
právne účely, v budúcnosti by sa malo na IOM dať vybaviť okolo 20 dokumentov. Ďalej 
starostka informovala poslancov so sťažnosťou rodiny Kašubovej, ktorá má problém s vodou 
ktorá im podmýva zadnú časť domu. Starostka informovala poslancov s tým, že 6.7.2015 
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nastupuje do nemocnice na operáciu, počas jej PN bude poverený jej zastupovaním Ján 
Zelienka a to v rozsahu systému CO, obrany, bezpečnosti, požiarnej ochrany.  
 
Uznesenie č. 21/2015: 
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,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti : 0                                 
                              zdržal sa: 0     
                              neprítomní pri hlasovaní: 0 
 
K bodu 9:  Rôzne  
V rámci rôzneho sa starostky pýtala poslancov či bude v lete zorganizovaná tanečná zábava. 
Poslanci odsúhlasili konanie tanečnej zábavy v letných mesiacoch. 
Ďalej predložila poslancom žiadosť o schválenie dodatkovej dovolenky na funkčné obdobie 
2014-2018 vo výmere 5 dní. 
 
Uznesenie č. 22/2015: 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
schvaľuje  
dodatkovú dovolenku starostke vo výmere 5 dní na funkčné obdobie 2014-2018. 
Hlasovanie:   :     za: 5 / A.Čičmancová, L. Čičmancová, Ing.Košarišťan, P.Kubík,  
                                                   J. Zelienka/                         
                              proti : 0                                 
                              zdržal sa: 0     
 
K bodu  10. Záver 
 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.45  h. 
 
Zapísala: Alena Čičmancová 
                          

 
                                                          ....................................................     
                                                                                   starosta obce 

Overovatelia:  
                             ........................................ 
                             ........................................ 
 


