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Zápisnica  
z VI.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 16. 12. 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. Schválenie dodatku k VZN o miestnych daniach a poplatkoch 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2020 

6. Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 25.10.2002 

7. Informácie starostky / dohoda o ukončení zmluvy s PPA, oprava strechy/ 

8. Odmeny poslancom za rok 2019   

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:  Michal Cengel, Dušan Zádielský 

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. Schválenie dodatku k VZN o miestnych daniach a poplatkoch 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2020 

6. Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 25.10.2002 

7. Informácie starostky / dohoda o ukončení zmluvy s PPA, oprava strechy/ 

8. Odmeny poslancom za rok 2019 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 28/2019:   

 

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 V. 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.   Schválenie dodatku k VZN o miestnych daniach a poplatkoch 

Starostka  informovala poslancov, že  návrh dodatku k VZN o miestnych daniach 

a poplatkoch, ktorý bol schválený 21.11.2019 nebol pripomienkovaný. Poslanci schválili 

dodatok, v ktorom bude zmenený § 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. 29/2019 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

schvaľuje 

dodatok k VZN Obce Kaľamenová o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady. 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 
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K bodu 5.  Schválenie rozpočtu na rok 2020 

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 bol zverejnený dňa 2.12.2019 na úradnej tabuli obce a na stránke 

obce www.kalamenova.sk . Nakoľko nebol návrh rozpočtu pripomienkovaný, predložila 

starostka poslancom rozpočet na schválenie. Poslanci rozpočet schválili bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 30/2019:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje 

rozpočet na rok 2020 

 

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. Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 25.10.2002 

Starostka obce informovala poslancov o  vzniknutej situácii okolo spoločnej úradovne 

Turčianske Teplice, kde mesto Turčianske Teplice tvrdí , že pôvodná zmluva o spoločnej 

úradovni je platná, účinná a v prípade, že nebude od každej obce, ktorá už nemá záujem 

o spoluprácu, zaslaná výpoveď, prípadne odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného 

obecného úradu z 25.10.2002, mesto Turčianske Teplice si bude aj ďalej plniť záväzky 

z uvedenej zmluvy a rovnako bude vyžadovať plnenie záväzkov od ostatných zmluvných 

strán. A to aj napriek tomu, že samotné mesto Turčianske Teplice vyhotovilo výpovede pre 

všetky obce Horného Turca zo Zmlúv o poskytovaní služieb, listom zo dňa 15.03.2019, 

s trojmesačnou výpovednou lehotou k 31.07.2019 

Z tohto dôvodu je potrebné prerokovať odstúpenie našej obce od Zmluvy o zriadení 

spoločného obecného úradu Turčianske Teplice v zmysle §20a ods.4 zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo obce musí vyjadriť 

súhlas s jednostranným odstúpením od zmluvy nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov 

 

Uznesenie č. 31/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  

jednostranné odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 25.10.2002 

v znení neskorších dodatkov s účinnosťou od momentu doručenia mestu Turčianske Teplice.  

 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

                              proti : 0 

                              zdržal sa:  0                           

                              neprítomní na   hlasovaní: 0 
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K bodu 7. Informácie starostky / dohoda o ukončení zmluvy s PPA, oprava strechy/ 
 

     Starostka obce informovala poslancov s tým, že bola zo strany PPA podpísaná dohoda 

o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Na základe podpísanej 

dohody zaslala starostka obce firme TERMEL SK, spol. s.r.o Cesta do Rudiny 2331,   

Kysucké Nové Mesto oznámenie o odstúpení zmluvy o dielo.  

Starostka informovala poslancov o ukončení rekonštrukcie strechy na Kultúrnom dome, ktorú 

realizovala firma Mário Lacko, Žaškov. Práce boli vyfakturované v sume 14.780,- €. 

  

K bodu 8 . Odmeny poslancov za rok 2019 

 Starostka vyzvala poslancov, aby si odsúhlasili odmeny za rok 2019. Poslanci si odsúhlasili 

odmeny vo výške 200,- €/rok 

  

Uznesenie č. 32/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  

odmeny poslancom za rok 2019 vo výške 200,- € /rok 

 

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  9. Rôzne 

 

V rámci rôzneho nebolo nič prerokované. 

 

 

 

K bodu 10. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30     h. 

 

Zapísala: Alena Čičmancová 

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia: 


