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Zápisnica  
z XV.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 25. 11. 2021.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Martina Mračková, starostka obce  

                           Poslanci : Michal Cengel, Alena Čičmancová, Ján Zelienka 

                           Dušan Zádielský – prostredníctvom online prenosu  

                                            

Neprítomní:   Lucia Šmičeková Čičmancová - ospravedlnená 

Verejnosť:       

                             

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Úprava rozpočtu 

5. Návrh rozpočtu na rok 2022 

6. Žiadosť o príspevok od ZŠ Turčianske Teplice 

7. Žiadosť o vybudovanie optickej siete v obci 

8. Prerokovanie financovania komunálneho odpadu na rok 2022 

9. Zavedenie cintorínskeho  poplatku, VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska 

10. Informácia o zámere vybudovania humanitárnej základne Turca 

11. Informácie starostky 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Martina Mračková, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je    80   % poslancov a OZ je 

uznášania schopné. 

 

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

Overovatelia zápisnice:  Ján Zelienka, Michal Cengel 

Návrhová komisia:         Dušan Zádielský 

Zapisovateľka:               Alena Čičmancová 

 

Hlasovanie:                     za: 4  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Lucia Šmičeková Čičmancová, 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

schvaľuje  
 

program rokovania  
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Hlasovanie:                     za: 4  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Lucia Šmičeková Čičmancová, 

 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Úprava rozpočtu 

5. Návrh rozpočtu na rok 2022 

6. Žiadosť o príspevok od ZŠ Turčianske Teplice 

7. Žiadosť o vybudovanie optickej siete v obci 

8. Prerokovanie financovania komunálneho odpadu na rok 2022 

9. Zavedenie cintorínskeho  poplatku, VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska 

10. Informácia o zámere vybudovania humanitárnej základne Turca 

11. Informácie starostky 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 71/2021:   

 

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 XIV. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:   :    za: 4  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Lucia Šmičeková Čičmancová, 

  

                       

 

K bodu 4.   Úprava rozpočtu 

Účtovníčka obce pripravila poslancom na schválenie úpravy rozpočtu v roku 2021, ktoré 

zohľadňujú skutočné čerpanie rozpočtu v roku 2021. 
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Uznesenie č. 71/2021 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

schvaľuje 

úpravu rozpočtu v roku 2021 

Hlasovanie:           za:  4 / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  1/Lucia Šmičeková Čičmancová, 

 

 

K bodu 5. Návrh rozpočtu na rok 2022 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie návrh rozpočtu na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 72/2021:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022 
 

Hlasovanie:   :     za: 4  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Lucia Šmičeková Čičmancová, 

 

 

K bodu 6. Žiadosť o príspevok do ZŠ v Turč. Tepliciach 

Starostka prečítala poslancom žiadosť Základnej školy v Turčianskych Tepliciach 

o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie pre Janku a Danielu Pálešové, ktoré 

navštevujú Detský folklórny súbor Lúčik. Poslanci schválili finančný príspevok vo výške 50,- 

€. 

 

Uznesenie č. 73/2021:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie pre Základnú školu v Turčianskych Tepliciach vo 

výške 50,- € 

 

Hlasovanie:   :     za: 4  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      
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                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Lucia Šmičeková Čičmancová, 

 

 

K bodu 7. Žiadosť o vybudovanie optickej siete v obci 
 

Starostka predložila poslancom žiadosti od firmy HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 965 0 Žiar 

nad Hronom o uzatvorenie zmluvy o správe WIFI spotov z programu WIFI4U, ktoré sú 

vybudované v obci a o prenájom obecného vedenia v obci na vybudovanie optickej siete 

v našej obci, na ktorú sa budú môcť pripojiť domácnosti . 

 

Uznesenie č. 74/2021:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje 

žiadosti firmy HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 965 0 Žiar nad Hronom  

 

Hlasovanie:   :     za: 4  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Lucia Šmičeková Čičmancová, 

 

K bodu 8. Prerokovanie financovania komunálneho odpadu na rok 2022 

 

Starostka oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu na financovanie komunálneho odpadu. 

Oznámila im, že od 1.1.2022 po dohode všetkých členov OZ VEPOS je povinné označenie 

nádob na komunálny odpad nálepkami s číslami. Nakoľko obec nemá zahrnuté vo VZN 

o odpadoch počty smetných nádob, ktoré môžu mať občania na základe počtu osôb, ktoré 

uhrádzajú poplatok za komunálny odpad, predložila starostka na schválenie prílohu VZN 

o odpadoch, v ktorom budú zahrnuté všetky nové skutočnosti, ktoré budú platné od 1.1.2022. 

 

Uznesenie č. 75/2021:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje 

prílohu k  VZN o odpadoch na rok 2022 

 

Hlasovanie:   :     za: 4  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Lucia Šmičeková Čičmancová, 
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K bodu 9. Zavedenie cintorínskeho poplatku, VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Starostka oboznámila poslancov, že Obec Kaľamenová nemala doteraz zavedený cintorínsky 

poplatok. Navrhla, aby bol tento poplatok zavedený z dôvodu, že je potrebné pokryť náklady 

na údržbu cintorína. Ďalej oboznámila poslancov s tým, že nie je dodržiavané VZN 

o pohrebníctve zo strany užívateľov cintorína, na cintoríne sú prevádzané rôzne práce bez 

toho, aby o tom bol upozornený správca cintorína / osádzajú sa lavičky, nedodržujú sa 

rozmery hrobových miest, nenahlasujú sa práce na hroboch, vytvára sa odpad zo stavebnej 

činnosti/. Starostka navrhla, aby bola uzamknutá veľká brána na cintorín a aby tam bol 

umiestnený oznam o zákaze akejkoľvek stavebnej činnosti bez nahlásenia na Obecnom úrade. 

Starostka predložila poslancom na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, 

ktorým sa schvaľuje :Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Kaľamenová, ktoré bude platné 

od 1.1.2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

Uznesenie č. 76/2021:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje 

- zavedenie cintorínskeho poplatku  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce Kaľamenová 

Hlasovanie:   :     za: 4  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Lucia Šmičeková Čičmancová, 

 

K bodu 10. Informácia o zámere vybudovania humanitárnej základne Turca 

Starostka obce informovala poslancov, že sa zúčastnila stretnutia starostov s prednostom 

Okresného úradu Turčianske Teplice a pracovníkmi odboru krízového riadenia. Na stretnutí 

bol predložený zámer vybudovania humanitárnej základne Turca, členmi ktorej by bolo mesto 

Turčianske Teplice a obce okresu Turčianske Teplice. Všetci by sa podieľali na chode 

základne finančným podielom, ktorý bude vypočítaný na počet obyvateľov. Základňa by 

slúžila na zakúpenie materiálu, ktorý je potrebný pri krízových situáciách a núdzových 

stavoch pre občanov obcí /napr. lehátka, deky, stany, plachty na zakrytie striech atď./ 

V prípade, že sa zámer vydarí, bude potrebné schváliť OZ výšku príspevku za našu obec. 

 

 

Uznesenie č. 76/2021:   

 

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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berie na vedomie 

zámer vybudovania humanitárnej základne Turca a súhlasí so zapojením sa do uvedeného 

projektu. 

Hlasovanie:   :     za: 4  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Lucia Šmičeková Čičmancová, 

 

K bodu 11. Informácie starostky 

Starostka informovala poslancov s potrebou uzatvorenia novej zmluvy o zimnej údržbe 

obecných komunikácií.  

Nakoľko sa stále nezlepšila situácia s výskytom vírusu COVID-19, starostka navrhla 

poslancom, aby sa tak ako aj v minulom roku rozdali Mikulášske balíčky a dárkové koše pre 

jubilantov do domácností, bez hromadného stretávania sa občanov. 

Starostka informovala poslancom so sťažnosťami p. Oľgy Pálešovej a Viery Kubíkovej na 

znečistený tok potoka Jasenica, ktorý ohrozuje majetok občanov. Starostka navrhla, aby bol 

Povodiu Váhu zaslaný list, v ktorom budú vyzvaní, aby vyčistili tok potoka. 

 

Uznesenie č. 77/2021:   

 

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: 4  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 Lucia Šmičeková Čičmancová, 

 

K bodu 12. Rôzne 

 

V rámci rôzneho sa nik neprihlásil. 

 

K bodu 13. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:15 h. 

Zapísala: Alena Čičmancová        

 

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

                                                                                   starostka obce 

 

Overovatelia: 


