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Zápisnica 

z I.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  konaného 

dňa 30. 1. 2019.     
___________________________________________________________________________  

  

Prítomní:          Martina Mračková, starostka obce  

                           Poslanci : Michal Cengel, Alena Čičmancová, Lucia Šmičeková Čičmancová,  

                                          Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

Neprítomní:      -  

  

Verejnosť:   A. Krátka      

                              

PROGRAM:  

  

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie 

programu 

3. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kaľamenovej                        

4. Zásady odmeňovania poslancov vo obci Kaľamenová  

5. Prerokovanie platu starostky obce   

6. Kultúrno-spoločenské akcie na rok 2019 

7. Informácie starostky  

8. Rôzne  

9. Záver      

  

bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

Rokovanie OZ  otvorila Martina Mračková, 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, 

schválenie programu 

Overovatelia zápisnice:  Ján Zelienka, Dušan Zádielský  

Návrhová komisia:         Lucia Čičmancová, Michal Cengel  

Zapisovateľka:               Alena Čičmancová  

  

Hlasovanie:                     za: 5 / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Lucia Šmičeková 

Čičmancová, Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

 proti :   0                                                                        

zdržal sa: 0                                                                     
neprítomní pri hlasovaní: 0   

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová schvaľuje   

program rokovania   
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Hlasovanie:                     za:  5/ Michal Cengel, Alena Čičmancová, Lucia Šmičeková 

Čičmancová, Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

proti : 0                                                                       

zdržal sa: 0                                                                       

neprítomní pri hlasovaní:    

  

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:  

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie  

3. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kaľamenovej                        

4. Zásady odmeňovania poslancov vo obci Kaľamenová  

5. Prerokovanie platu starostky obce   

6. Kultúrno-spoločenské akcie na rok 2019 

7. Informácie starostky  

8. Rôzne  

9. Záver      

                         

  

K bodu 3. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kaľamenovej                        

  

Starostka obce predložila poslancom na schválenie Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

v Kaľamenovej. K rokovaciemu poriadku nemal nik pripomienky.  

  

Uznesenie č.1/2019 :   

  

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  

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kaľamenovej                        

Hlasovanie:                     za:  5/ Michal Cengel, Alena Čičmancová, Lucia Šmičeková 

Čičmancová, Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

proti : 0                                                                       

zdržal sa: 0                                                                       

neprítomní pri hlasovaní:    

 

  

K bodu 4. Zásady odmeňovania poslancov vo obci Kaľamenová  

          

  

Starostka obce predložila poslancom na schválenie Zásady odmeňovania poslancov v obci 

Kaľamenová. Poslanci schválili výšku odmien podľa článku 3 a to:  

a) vo výške 17,-  EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva,  

b) vo výške 12,- EUR ročne za riadenie komisie OZ (predsedovi komisie),  

c) vo výške 5,- EUR  za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva  
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Uznesenie č. 2/2019 :    

  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

  

schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov vo obci Kaľamenová  

Hlasovanie:                     za:  5/ Michal Cengel, Alena Čičmancová, Lucia Šmičeková 

Čičmancová, Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

proti : 0                                                                       

zdržal sa: 0                                                                       

neprítomní pri hlasovaní:    

 

K bodu 5: Prerokovanie platu starostky obce  

Starostka obce informovala, že plat starostu je daný zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení starostov obcí a primátorov miest v z.n.p., ktorý sa odvíja od priemernej mesačnej 

mzdy v NH za rok 2017 a príslušného koeficientu od počtu obyvateľov a úväzku. Úväzok 

starostu bol schválený OZ pred konaním volieb do orgánov samosprávy, tak ako mu to ukladá 

zákon. Úväzok starostu je 0,75  

 

Uznesenie č. 3/2019:  

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  

Podľa zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov je plat určený na základe zákona. Plat 

starostu sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2017 

a príslušného násobku v závislosti od počtu obyvateľov a úväzku starostu. Úväzok starostu 
v našej obci je schválený predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom na 6 hodín. 

 

K bodu 6: Kultúrno-spoločenské akcie v roku 2019 

  Starostka obce oboznámila poslancov s tým, že v predchádzajúcom volebnom období boli 

v obci uskutočňované kultúrno- spoločenské akcie. Dala poslancom na zváženie či sa bude 
v uvedených akciách pokračovať. 

Uznesenie č. 4/2019:  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

konanie týchto akcií v roku 2019:  Deň matiek, Deň detí, Deň rodiny, Posedenie pre seniorov, 

Mikuláš 

Hlasovanie:                     za:  5/ Michal Cengel, Alena Čičmancová, Lucia Šmičeková 

Čičmancová, Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

proti : 0                                                                       

zdržal sa: 0                                                                       neprítomní pri hlasovaní 
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K bodu 7:  Informácie starostky  

Starostka obce informovala poslancov o programe rozvoja vidieka na roky 2014-2020, 

o podaných projektoch pre obce do 1000 obyvateľov, o plánovanej výstavbe kanalizácie 
v obci, o plánovanej rekonštrukcii sociálnych zariadení v kultúrnom dome . 

Starostka požiadala poslanca Michala Cengela o spoluprácu pri napĺňaní webovej stránky 

www.kalamenova.sk. Ďalej informovala poslancov o tom, že bola zvolená do rady Združenia 

miesta a obcí Turca. Starostka prečítala poslancom list primátora Turčianskych Teplíc 

v ktorom informuje o ukončení spolupráce Spoločnej úradovne Turč. Teplice s obcou 

Kaľamenová. Ďalej informovala poslancov o zaregistrovaní malej kompostárne, ktorú bude 

nutné v jarnom období vybudovať, so žiadosťou Ing. Mgr. Jozefa Gíretha o prenájom 

obecných pozemkov. Starostka predložila poslancom ponuku SSE na vykurovanie 
kultúrneho domu. Ples samosprávy sa uskutoční 9.3.2019 

  

Uznesenie č. 5/2019:  

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/ Michal Cengel, Alena Čičmancová, Lucia Šmičeková 

Čičmancová, Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

proti : 0                                                                       

zdržal sa: 0                                                                       neprítomní pri hlasovaní 

K bodu 8: Rôzne 

V rámci rôzneho p. Krátka upozornila zastupiteľstvo, že nie je na stránke obce zverejnený 

rozpočet. Starostka prisľúbila, že rozpočet bude obratom zverejnený. Ďalej pani Krátka 

podotkla, že pri ich dome je neporiadok, hrádze nie sú vyčistené. Ďalej p. Krátka vyslovila 

požiadavku, aby bola na cintoríne umiestnená lavička. Na čo jej bolo odpovedané že na 

cintoríne je lavička. 

 

K bodu  9. Záver  

  

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.20       h.  

  

Zapísala: Alena Čičmancová  

                            

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

                                                                                   starosta obce  

Overovatelia:   

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

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

  

http://www.kalamenova.sk/

