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Zápisnica  
z V.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 21.11. 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 – dohoda o ukončení zmluvy s PPA 

5. Oprava strechy na budove Kultúrneho domu 

6. Schválenie dodatku k VZN o miestnych daniach a poplatkoch 

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:  Michal Cengel, 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 – dohoda o ukončení zmluvy s PPA 

5. Oprava strechy na budove Kultúrneho domu 

6. Schválenie dodatku k VZN o miestnych daniach a poplatkoch 

7. Informácie starostky 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 24/2019:   

 

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 IV. 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 – dohoda o ukončení zmluvy s PPA 

Na ostatnom zasadnutí OZ dňa 7.11.2019 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 €. Poslanci poverili starostku, aby oslovila 

inú firmu, ako je firma ktorá má realizovať opravu strechy z fondov EÚ, aby urobila cenovú 

ponuku na opravu strechy Kultúrneho domu, ktorá je v havarijnom stave. Starostka 

informovala poslancov, že Obec Kaľamenová dostala cenové ponuky na kompletnú opravu 

strechy v rozsahu od 14.795,- € do 20.895,- €. Poslanci navrhli aby bola zmluva s PPA 

ukončená a strecha opravená z finančných prostriedkov – úveru, ktorý poskytla Obci Prima 

banka a.s. Obec tým príde o 50.901,65 € z prostriedkov EÚ, ale ušetrí nemalé finančné 

prostriedky, ktoré by musela vynaložiť na kompletné uskutočnenia projektu Kultúrny dom 

Kaľamenová realizované z fondov EÚ. 
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Uznesenie č. 25/2019 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová prerokovalo návrh „Dohody o ukončení zmluvy 

o poskytnutí nenavratného finančného príspevku č. 074ZA220005“ 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje návrh „Dohody o ukončení zmluvy o poskytnutí nenavratného finančného 

príspevku č. 074ZA220005“ 

 

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. Oprava strechy na budove Kultúrneho domu Kaľamenová 

 

Starostka na základe uznesenia č. 20/2019 zo dňa 7.11.2019 vykonala starostka prieskum trhu 

na opravu strechy na Kultúrnom dome. Obec Kaľamenová dostala cenové ponuky na 

kompletnú opravu strechy v rozsahu od 14.795,- € do 20.895,- €. Poslanci schválili, že opravu 

strechy na Kultúrnom dome, ktorá je v havarijnom stave uskutoční firma Mário Lacko, 

Žaškov, Kozlovská 611, IČO: 46475001, ktorá podala najnižšiu cenovú ponuku vo výške 

14.795,- €. Starostka obce uzatvorí s uvedenou firmou zmluvu o dielo. 

Uznesenie č. 26/2019:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje 

že opravu strechy na Kultúrnom dome, ktorá je v havarijnom stave uskutoční firma Mário 

Lacko, Žaškov, Kozlovská 611, IČO: 46475001, ktorá podala najnižšiu cenovú ponuku vo 

výške 14.795,- €. Starostka obce uzatvorí s uvedenou firmou zmluvu o dielo 

 

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.  Schválenie dodatku k VZN o miestnych daniach a poplatkoch 
Starostka  predložila poslancom návrh dodatku k VZN o miestnych daniach a poplatkoch, 

v ktorom bude dodatkovaný § 21 Sadzba poplatku z pôvodných 0,0137 € za osobu 

a kalendárny deň (5,- €/osoba/rok/ na 0,0329 € za osobu a kalendárny deň /12,- €/ osoba/rok). 

Iné ustanovenia sa VZN nemenia. 
 

Uznesenie č. 27/2019: 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

schvaľuje 

návrh dodatku k VZN Obce Kaľamenová o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 
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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: Informácia starostky 

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

municipálny úver – Univerzál vo výške 33.300,- € s výhodným úrokovým rozpätím. Na 

základe zmluvy o úvere musí obec v lehote do 3 mesiacov používať účet v Prima banke ako 

prioritný účet na bankové transakcie realizované obcou. Starostka postupne presunie celý 

platobný styk obce na účet v Prima banke Slovensko a.s. a účet vo VÚB a.s bude zrušený. 

Starostka obce informovala poslancov, že bolo vykonané odvodnenie rigolov za obcou 

smerom na poľnú cestu na Dubové, kde boli položené odvodňovacie rúry. Obec bola 

upozornená PD Turiec Dubové s tým, že rúry sú plytko a je pravdepodobné, že budú 

poškodzované technikou PD Dubové, je potrebné na rúry položiť betónovú vrstvu, aby neboli 

rúry poškodené. 

 

K bodu 7 . Rôzne 

 Starostka podotkla, že sa blíži sviatok Mikuláša, kedy obec uskutočňuje pre občanov 

posedenie. OZ sa dohodlo, že posedenie sa uskutoční dňa 7.12.2019 

 

 

K bodu  8. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:45 h. 

 

Zapísala: Alena Čičmancová 

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia: 


