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Zápisnica   
z II.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  konaného 

dňa 11. 4. 2019.     
___________________________________________________________________________  

  

Prítomní:          Martina Mračková, starostka obce  

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

                                          Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

Neprítomní:      -  

  

Verejnosť:         

                              

PROGRAM:  

  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Vytyčovanie pozemkov vo vlastníctve obce 

5. Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov 

6. Spoločná obecná úradovňa - informácia 

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: Lucia Šmičeková Čičmancová Ján Zelienka, Dušan Zádielský  

Návrhová komisia   Ján Zelienka, 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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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Vytyčovanie pozemkov vo vlastníctve obce 

5. Spoločná obecná úradovňa - informácia 

6. Informácie starostky 

7. Rôzne 

8. Záver 

                         

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 6/2019 :   

 

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 I. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:   :     za  5    M. Cengel, A.Čičmancová, L. Šmičeková Čičmancová, D. Zádielský,     

J. Zelienka/                         

                              proti :0 

                              zdržal sa: 0         

                              neprítomní pri hlasovaní: 0    

  

 

  

K bodu 4. Vytyčovanie pozemkov vo vlastníctve obce 

          

  

Starostka obce oboznámila poslancov, že dňa 4.4.2019 bolo uskutočnené vytyčovanie hraníc 

obecného pozemku na ktorom je cesta za obcou, parc. č. 188 v časti za Kuteľou po spojenie 

s ďalšou cestou na cintorín parc. č. 184/1. Pri vytyčovaní pozemku bolo zistené, že rod. 

Čičmancová súpisné číslo 9 a Ing. Mgr. J. Gíreth majú postavené ploty na pozemku č. 188.  

Starostka dala vyhotoviť geometrický plán so zameraním skutočného stavu pozemku 

a vyčlenením pozemkov na ktorých sú postavené ploty. Poslanci sa  následne premiestnili na 

uvedený pozemok, aby reálne videli hranice pozemku. Starostka navrhla poslancom, aby boli 

pozemky vo vlastníctve obce na ktorých majú už dlhé roky postavené ploty rod. Čičmancová 

a J. Gíreth, odpredané z dôvodu osobitného zreteľa. Poslanci s tým súhlasili a poverili 

starostku, aby oslovila právneho zástupcu a konala vo veci odpredaja pozemkov na ktorých sú 

postavené ploty. 
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Uznesenie č. 7/2019 :    

  

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

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

  

berú na vedomie 

zameranie pozemku č. 188 v k.ú. Kaľamenová. Poverujú starostku, aby začala konať vo veci 

odpredaja pozemkov na ktorých majú postavené ploty rod. Čičmancová a J. Gíreth 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

proti : 0                                                                       

zdržal sa: 0                                                                       

neprítomní pri hlasovaní:    

 

zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

 

K bodu 5: Spoločná obecná úradovňa - informácia 

  Starostka obce informovala poslancov s tým, že dňa 2.4.2019 bola od Mesta Turčianske 

Teplice doručená výpoveď zo zmluvy o poskytovaní služieb Obci Kaľamenová. Starostka 

informovala poslancov s tým, že sa zúčastnila pracovnej porady starostov všetkých obcí 

ktorým bola doručená výpoveď na ktorej sa dohodli, že oslovia právneho zástupcu, ktorý 

pomôže pri ďalších krokoch spojených s tým, aby Spoločná obecná úradovňa fungovala 
naďalej v takom rozsahu ako doteraz. 

Uznesenie č. 8/2019:  

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 

informáciu starostky o Spoločnej obecnej úradovni 

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

Čičmancová, Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

proti : 0                                                                       

zdržal sa: 0                                                                       neprítomní pri hlasovaní 

 

K bodu 6:  Informácie starostky  

Starostka obce informovala poslancov o tom že podala žiadosť na Ministerstvo financií SR 

na spevnenie plochy okolo Domu smútku, na projekt WIFI4EU, o konaní volieb do 
Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019.  

  

Uznesenie č. 9/2019:  

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 
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K bodu 7: Rôzne 

V rámci rôzneho nebola začatá rozprava 

 

K bodu  8. Záver  

  

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:15      h.  

  

Zapísala: Alena Čičmancová  

                            

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

                                                                                   starosta obce  

Overovatelia:   

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

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

  


