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Zápisnica  
z X.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 14. 10. 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 sály v Kultúrnom dome - informácia  

5. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej 

republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 .  

6. Odpady – predpoklad nákladov na rok 2020 a výhľad na rok 2021. 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

8. Návrhy VZN obce na rok 2021  

9. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – informácia 

10. Informácie starostky 

11 . Rôzne  

12. 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, 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     
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                                         proti  0                

                                         zdržal sa:  0          

                                         neprítomní pri hlasovaní:   

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Rekonštrukcia sály v Kultúrnom dome - informácia  

5. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej 

republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 .  

6. Odpady – predpoklad nákladov na rok 2020 a výhľad na rok 2021. 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

8. Návrhy VZN obce na rok 2021  

9. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – informácia 

10. Informácie starostky 

11 . Rôzne  

12. Záver 

 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 48/2020:   

 

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 IX. 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 sály v Kultúrnom dome - informácia 

Starostka  informovala poslancov s ukončením  rekonštrukcie sály v Kultúrnom dome. 

Materiál na rekonštrukciu zabezpečila obec, fakturované boli práce na rekonštrukcií. Boli 

zakúpené nové stoličky v počte 50 ks. Na rekonštrukciu boli použité finančné prostriedky vo 

výške 7.140,- €. 
 

Uznesenie č. 49/2020 :  

 

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 sály v Kultúrnom dome vo výške 7.140,- € 
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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 5. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií 

Slovenskej republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 . 

Starostka informovala poslancov, že v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí 

v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 vláda poskytne 

obciam návratnú finančnú výpomoc na základe žiadosti obce a to maximálne do výšky 

výpadku dane z príjmov FO v roku 2020. Pre našu obec to činí sumu 1.151,- €. Doba 

splácania je v ročných splátkach počas štyroch rokov, prvá splátka v roku 2024 a posledná 

v roku 2027. Starostka navrhla poslancom, aby schválili prijatie návratnej finančnej pomoci. 

 

Uznesenie č. 50/2020:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje / neschvaľuje 

návratnú finančnú výpomoc na základe žiadosti obce a to maximálne do výšky výpadku 

dane z príjmov FO v roku 2020. Pre našu obec to činí sumu 1.151,- €. Doba splácania je 

v ročných splátkach počas štyroch rokov, prvá splátka v roku 2024 a posledná v roku 
2027. 

 

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. Odpady – predpoklad nákladov na rok 2020 a výhľad na rok 2021. 

 

Starostka informovala poslancov s tým, že k 30.9. 2020 obec uhradila náklady na vývoz 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci vo výške 1.758,64 €. Predpoklad do konca 

roka 2020 je vo výške 2.300,- €. Nakoľko je v roku 2020 ročný poplatok za komunálny odpad 

vo výške 12,- € na obyvateľa, sú príjmy obce na odpad vo výške 960,- €. Obec doplatí v roku 

2020 za odpad cca 1.340,- €. Predpokladá sa, že v roku 2021 budú náklady na odpad ešte 

vyššie. Starostka navrhla poslancom zvýšenie ročného poplatku za komunálne odpady na rok 

2021 vo výške 15,- € na obyvateľa.  

 

Uznesenie č. 51/2020:   

 

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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schvaľuje 

zvýšenie poplatku za komunálne odpady na rok 2021 vo výške 15,- € / rok 

 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

                              neprítomní pri hlasovaní:  

 

K bodu 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

  

Starostka obce predložila poslancom návrh rozpočtu obce na rok 2021. Poslanci nemali 

pripomienky k návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu bude zverejnený v úradnej tabuli a na stránke 

obce 14 dní na pripomienkovanie. 

 

Uznesenie č. 52/2020:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

 

schvaľuje 

návrh rozpočtu obce na rok 2021 

 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

 

K bodu 8. Návrh VZN obce na rok 2021 

 

Starostka obce oboznámila poslancov, že obec má prijaté nasledovné všeobecne záväzné 

nariadenia.  

- VZN o dani z nehnuteľností a miestnych poplatkoch 

- VZN o chove zvierat 

- VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

- VZN o pohrebníctve 

- VZN o slobodnom prístupe k informáciám 

- VZN o využívaní a prenájme obecných objektov 

- VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

- VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 

- VZN o zneškodňovaní žúmp a náhradné odvádzanie odpadových vôd 

- VZN o odpadoch 

Poslanci sa oboznámili s obsahom VZN. 

Starostka dala poslancom na zváženie, či chcú uvedené VZN meniť, alebo či zostanú 

v platnosti pôvodné VZN. Poslanci rozhodli, že VZN platné v roku 2020 zostávajú v platnosti 

aj pre rok 2021. 

VZN budú na 14 dní vyvesené na pripomienkovanie a následne schválené.  
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Uznesenie č. 53/2020:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

 

schvaľuje 

návrh VZN obce na rok 2021 

 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

 

 

K bodu 9. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – informácia 

Starostka informovala poslancov, že prebieha sčítanie obyvateľov, domov a bytov k 1.1.2021. 

Sčítanie bude vykonávané elektronicky. 

 

Uznesenie č. 54/2020:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

 

berie na vedomie 

sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

 

K bodu 10. Informácie starostky 

   

 Nakoľko v dôsledku výpadkov príjmov obce zapríčinenými predovšetkým pandémiou 

ochorenia COVID-19 má obec menej finančných prostriedkov, starostka navrhla, aby 

v zimnom období, ak napadne sneh boli udržiavané len hlavné cesty v obci, bočné cesty 

a cesta na cintorín budú udržiavané len v prípade pohrebu. Ďalej starostka informovala 

poslancov s tým, že je potrebné zakúpiť do sály pec na vykurovanie. Starostka predložila 

poslancom cenové ponuky na vertikálne žalúzie, ktoré je potrebné nainštalovať do sály KD.  

  

Uznesenie č. 55/2020:   

 

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

Dušan Zádielský, Ján Zelienka     

                              proti : 0 

                              zdržal sa:    0    

                              neprítomní pri hlasovaní:  

 

K bodu 11. Rôzne 

 

V rámci rôzneho nik nevystúpil. 

 

K bodu 12. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.15 h. 

 

Zapísala: Alena Čičmancová 

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia: 


