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Zápisnica  
z IX.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 14. 7. 2020.    
___________________________________________________________________________ 

 

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. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome - informácia  

5. Schválenie vecného bremena na vyznačenie práva uloženia inžinierskej site na pozemkoch  

    C-KN p.č. 187/1 a 187/2  

6. Rekonštrukcia sály Kultúrneho domu – informácia 

7. Rôzne  

8. 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:  Ján Zelienka, Michal Cengel 

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. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome - informácia  

5. Schválenie vecného bremena na vyznačenie práva uloženia inžinierskej site na pozemkoch  

    C-KN p.č. 187/1 a 187/2  

6. Rekonštrukcia sály Kultúrneho domu – informácia 

7. Rôzne  

8. Záver 

 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 43/2020:   

 

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 VIII. 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.   Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome - informácia 

Starostka  informovala poslancov s ukončením  rekonštrukcie sociálnych zariadení 

v Kultúrnom dome. Rekonštrukcia ešte nie je dokončená. Materiál na rekonštrukciu 

zabezpečila obec, fakturované boli práce na rekonštrukcií. Na rekonštrukciu boli použité 

finančné prostriedky vo výške 13.239,23 €. Dotácia zo ŠR bola vo výške 5.400,- €, doplatok 

z vlastných zdrojov je 7.839,23 €. 
 

Uznesenie č. 44/2020 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

schvaľuje 

vynaložené finančné prostiedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Kultúrnom dome vo 

výške 13.239,23 € 

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 5.  Schválenie vecného bremena na vyznačenie práva uloženia inžinierskej site 

na pozemkoch C-KN p.č. 187/1 a 187/2  

Starostka informovala poslancov o žiadosti p. Jozefa Haca so schválením vecného bremena na 

vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch C- KN p. č. 187/1 a 187/2, ktoré 

sú vo vlastníctve Obce Kaľamenová. Inžinierske siete boli položené na základe stavebného 

povolenia vydaného Obcou Kaľamenová . 

 

Uznesenie č. 45/2020:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje  

zriadenie vecného bremena v prospech Jozef Haco, 038 35 Valča č. 530, na parcely 

 C-KN č. 187/1 a C-KN č. 187/2 v kat.území Kaľamenová, zapísane na LV č. 225, 

ktorého predmetom je povinnosť strpieť uloženie inžinierskej siete /NN prípojky/, jej 

prevádzku a údržbu a to vo vyznačenom rozsahu na nehnuteľnostiach vo vlastníctve 

Obce Kaľamenová podľa Geometrického plánu č. G1-115/2020 vyhotoveného GEOFOR 

s.r.o., 036 01 Martin, A. Medňanského 10428/14 C, zo dňa 05.06.2020. 

 

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. Rekonštrukcia sály KD 

Starostka informovala poslancov s tým, že bola zahájená rekonštrukcia sály KD. Pri začatí 

prác, bolo zistené, že je potrebné rozobrať a nanovo vybudovať strop, nakoľko bol 

v havarijnom stave.  

 

Uznesenie č.46/2020:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

berie na vedomie  

začatie rekonštrukcie sály KD 

 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

                              neprítomní pri hlasovaní:  

 

 

 



 

 4 

K bodu 7. Rôzne 

 

Starostka informovala poslancov, že bol ukončený projekt WIFI4EU na ktorý obec dostala 

prostriedky z EÚ vo výške 15.000,- €. V obci je nainštalovaných 10 bodov s bezplatným 

pripojením na wifi sieť. Ďalej informovala poslancov, že boli nainštalované 4 kamery, ktoré 

snímajú verejné priestranstvá v obci.  

Starostka informovala poslancov s tým, že bol zapožičaný veľkoobjemový kontajner na zber 

skla, nakoľko sklo ktoré bolo ukladané do Big Bagov nebolo možné z technických príčin 

z obce odviesť. Tým, že bude voľný jeden kontajner do ktorého sa doteraz zbieralo sklo, 

poslanci navrhli, aby sa do neho zbierali plechovky.  

Starostka informovala poslancov s poklesom príjmov obce z dôvodu poklesu podielových 

daní spojených s korona krízou. Z tohto dôvodu nemôže obec financovať chod obce a  údržbu 

verejných priestranstiev v takom rozsahu ako po minulé roky. 

 

Uznesenie č. 47/2020:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

v súlade § 11 ods. 4  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. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:45 h. 

 

Zapísala: Alena Čičmancová 

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia: 


