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Zápisnica  
z XXI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 29.9. 2017.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Martina Čičmancová, starostka obce 

                           Poslanci : 

                           Alena Čičmancová, Ing. Dušan Košarišťan, Peter Kubík, Lucia Šmičeková 

Čičmancová, Ján Zelienka    

Neprítomní:    

Verejnosť:      Oľga Kubíková 

                             

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kaľamenová o zavedení a poskytovaní elektronických  

     služieb 

5. Informácia o voľbách do VÚC 

6. Úprava rozpočtu 

7. Zamestnanie pracovníka na údržbu obecných plôch a obecného majetku  

8. Informácie starostky 

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:  Ing. Dušan Košarišťan, Ján Zelienka 

Návrhová komisia:         Lucia Čičmancová, Peter Kubík 

Zapisovateľka:               Alena Čičmancová 

 

Hlasovanie:                     za: 5  / A.Čičmancová, , L. Šmičeková Čičmancová,J. Zelienka,  

Ing. Dušan Košarišťan, P. Kubík, /                         

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za:  5 / A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová/                       



 

 2 

                                         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. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kaľamenová o zavedení a poskytovaní elektronických  

     služieb 

5. Informácia o voľbách do VÚC 

6. Zamestnanie pracovníka na údržbu obecných plôch a obecného majetku  

7. Informácie starostky 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 89/2017:   

 

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 XX. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:   :     za: /A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová/                         

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

                              neprítomní pri hlasovaní: 0 

                       

 

K bodu 4.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kaľamenová o zavedení a poskytovaní 

elektronických  služieb 

 Starostka obce predložila poslancom na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Kaľamenová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. Poslanci VZN schválili  

 

Uznesenie č. 90/2017 :  

 

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  
  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kaľamenová o zavedení a poskytovaní elektronických  

     služieb 
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Hlasovanie:   :     za:  5 /A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová /                         

                              proti : 0                 

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní: 0 

K bodu 5. Úprava rozpočtu 

Starostka obce predložila poslancom na schválenie I. úpravu rozpočtu v príjmovej 

a výdavkovej časti o 9.633,- € / úprava rozpočtu tvorí prílohu zápisnice/ 

 

Uznesenie 91/2017: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

schvaľuje 

 úpravu rozpočtu o sumu 9.633,- € v príjmovej aj výdavkovej časti 

 

 

 

Hlasovanie:           za:     A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová/                        

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní:  

 

 

K bodu 6.  Informácia o voľbách do VÚC 
 

Starostka  informovala poslancov že 4.11.2017 sa uskutočnia voľby do VÚC. 
 

Uznesenie č. 92/2017: 

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 

 

prípravu a konanie volieb do VÚC 

 

Hlasovanie:           za: 5     A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová/                        

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 

 

K bodu 7: Zamestnanie pracovníka na údržbu obecných plôch a obecného majetku 
 

Starostka informovala poslancov s tým, že k 30.9.2017 skončila platnosť dohody s ÚPSVaR 

na zamestnanie zamestnancov, ktorým ÚPSVaR prispieval na mzdu 80% z celkovej ceny 

práce. Starostka sa bola informovať na ÚPSVaR či by bolo možné, aby zamestnanec Viliam 

Kalvoster naďalej pracoval v obci s príspevkom ÚPSVaR, ale nie je to možné. Nakoľko bola 

starostka spokojná s prácov p. Kalvostera, navrhla poslancom, aby tento bol naďalej 

zemestnaný v obci, bez príspevku ÚPSVaR.  
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Uznesenie č. 93/2017: 

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 

zamestnanie pracovníka na údržbu obecných plôch a obecného majetku 

 

Hlasovanie:           za:  5   A.Čičmancová, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová/                        

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 

 

K bodu 8:  Informácie starostky 

 

Starostka informovala poslancov o tom, že bola oslovená spoločnosťou SSE, ktorá má záujem 

pomôcť obci s čerpaním eurofondov na vybudovanie kúrenia v Obecnom, budúci týždeň príde 

do obce na stretnutie projektový manažér SSE. Ďalej starostka informovala poslancov 

s finančnými nákladmi, ktoré boli vynaložené na výstavbu altánku na slatine a na obnove 

okolia pred Obecným domom.  

 

 

 

Uznesenie č. 94/2017: 

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, J. Zelienka, Ing. Dušan Košarišťan 

                                                     P. Kubík, L. Šmičeková Čičmancová/                        

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 

 

K bodu 9. Rôzne   

V rámci rôzneho starostka navrhla, aby bolo v mesiaci október zorganizované posedenie pre 

dôchodcov na ktorom bude aj blahoželanie jubilantom z obce. OZ sa dohodlo, že posedenie 

bude dňa 14.10.2017 

 

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: 


