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Zápisnica  
z IV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 06.11. 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. Čerpanie eurofondov - informácia 

5. WIFI4YOU - informácia 

6. Schválenie úveru na opravu strechy Kultúrneho domu 

7. Informácie starostky 

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 100   % poslancov a OZ je 

uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Dušan Zádielský, Ján Zelienka 

Návrhová komisia:         Lucia Šmičeková Čičmancová 

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  

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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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Čerpanie eurofondov - informácia 

5. WIFI4YOU - informácia 

6. Schválenie úveru na opravu strechy Kultúrneho domu 

7. Informácie starostky 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 19/2019:   

 

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 III. zasadnutia OZ. 

 

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.   Čerpanie eurofondov - informácia 

Starostka obce opätovne informovala poslancov, že obec bola úspešná v žiadosti o čerpanie 

eurofondov na projekt Kultúrny dom Kaľamenová vo výške 50.901,65 EUR. Absolvovala 

viac stretnutí s potenciálnym realizátorom stavby, na ktorých riešili realizáciu opravy strechy 

na kultúrnom dome. Nakoľko projekt sa pripravoval v roku 2017 a rozpočtované ceny sa 

nezhodujú so súčasnými cenami materiálu a prác, realizátor stavby predložil aktualizované 

rozpočty stavby a to vo výške 67.942,08 € v ktorom nie sú oproti pôvodnému projektu 

zahrnuté prekrytie tanečného kola, nie je tam schodisko a sadrokartónové podhľady. Rozpočet 

ktorý obsahuje všetky položky podľa pôvodnej projektovej dokumentácie je vo výške 

83.506,33 €. Ak by chcela obec realizovať projekt, musela by si vziať úver. Starostka vyzvala 

poslancov, aby sa vyjadrili k tomu, či bude obec čerpať finančné prostriedky z eurofondov. 

 

 

      

 

Uznesenie č. 20/2019 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

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

poveruje 

starostku obce, aby uskutočnila prieskum trhu v ktorom osloví firmy, ktoré sa zaoberajú 

stavebnou činnosťou, aby predložili obci cenové ponuky na opravu strecha Kultúrneho domu, 

ktorá je v havarijnom stave. 

  

 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

                              proti : 0                 

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5.  WIFI4YOU - informácia 

Starostka  informovala poslancov, že podpísala zmluvu na realizovanie projektu WIFI4YOU, 

ďalším krokom je verejné obstaranie dodávateľa. Starostka oslovila firmu PROGRANT s.r.o. 

Bratislava, ktorá sa zaoberá verejným obstarávaním, ktorá zaslala návrh zmluvy 

o poskytovaní služieb. Cena za obstarávanie je 390,- €. Poslanci schválili/neschválili 

podpísanie zmluvy s firmou PROGRANT s.r.o. 
 

Uznesenie č. 21/2019: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

schvaľuje 

podpísanie zmluvy s firmou PROGRANT s.r.o Bratslava na služby súvisiace s projektom 

WIFI4YOU 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 

K bodu 6: Schválenie úveru na opravu strechy Kultúrneho domu 

     Starostka obce informovala poslancov s tým, že Primabanka a.s. predschválila obci 

municipálny úver – Univerzál v maximálnej výške 33.300,- € s výhodným úrokovým 

rozpätím. Starostka obce navrhla poslancom, aby úver schválilo, nakoľko musí byť 

realizovaná oprava strechy na Kultúrnom dome, ktorá je v havarijnom stave. Finančné 

prostriedky z úveru môžu byť použité aj na dofinancovanie ďalších investičných projektov, 

ktoré bude obec realizovať / rekonštrukcia soc. zariadení, dlažba okolo Domu smútku/ 

 

 

Uznesene č. 22/2019: Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová  
 

schvaľuje 

čerpanie municipálneho úver – Univerzál vo výške 33.300,- €, ktorý obci poskytne Prima 

banka Slovensko a.s. 

 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka                 

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           
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                              neprítomní na   hlasovaní: 0 

 

K bodu 7 . Informácie starostky 

Starostka obce informovala poslancov s tým, že je potrebné pripraviť VZN na rok 2020. Na 

základe čerpania rozpočtu obce je jednoznačné, že by mala obec zvýšiť poplatok za 

komunálny odpad, nakoľko je veľmi nízky a nepokrýva náklady obce na likvidáciu a uloženie 

odpadu. Oboznámila poslancov s výškou poplatkov v okolitých obciach. 

 

Uznesenie č. 23/2019:  

 

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

schvaľujú 

zvýšenie poplatku za komunálny odpad na rok 2020 vo výške 0,0329 € na osobu/kal. deň 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka                 

                              proti : 0                 

                              zdržal sa: 0 

                              neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 11. Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov s tým, že bol zakúpený piesok, ktorý bol vysypaný na 

obecnú cestu okolo Kašubov, ďalej boli zakúpené rúry, ktoré budú položené ako mostík za 

zvonicou a na odvodnenie kanála na konci obci pri novostavbe pani Bellyovej. 

Starostka navrhla poslancom, že by bolo vhodné, aby sa zakázal prechod ťažkej techniky cez 

obec, ktorá sa začala po našej obci prechádzať v zvýšenom počte. Obecná cesta nie je stavaná 

na častý prechod ťažkých poľnohospodárskych stojov, postupne sa cesta ničí, obec nemá 

finančné prostriedky na opravu cesty. Poslanci poverili starostku, aby vykonala všetky 

legislatívne úkony na obmedzenie prejazdu vozidlami nad 10 ton. 

 

K bodu  9. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:15  h. 

 

Zapísala: Alena Čičmancová 

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia: 


