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Zápisnica  
z XVII.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kaľamenová,  

  konaného dňa 27. 04. 2022.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Martina Mračková, starostka obce  

                           Poslanci : Michal Cengel, Alena Čičmancová, Ján Zelienka 

                           Dušan Zádielský ,Lucia Šmičeková Čičmancová 

                                            

Neprítomní:    

Verejnosť:       

                             

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Čerpanie rozpočtu za rok 2021 

5. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce 

7. Informácia o komunálnom odpade za rok 2021 

8. Kultúrno – spoločenské akcie v roku 2022 

9. Informácie starostky 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Martina Mračková, 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:         Michal Cengel 

Zapisovateľka:               Alena Čičmancová 

 

Hlasovanie:                     za: 5 / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka, Lucia Šmičeková Čičmancová /     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

schvaľuje  
 

program rokovania  
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Hlasovanie:                     za: 5  / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka, Lucia Šmičeková Čičmancová /     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky  

5. Čerpanie rozpočtu za rok 2021 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce 

7. Informácia o komunálnom odpade za rok 2021 

8. Kultúrno – spoločenské akcie v roku 2022 

9. Informácie starostky 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 

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

Predložila starostka obce. 

 

Uznesenie č. 85/2022:   

 

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 XVI. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie:   :    za: 5 / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka, Lucia Šmičeková Čičmancová /     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

  

                       

 

K bodu 4.  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky 

za rok 2021 

 

Starostka predložila komisii na ochranu verejného záujmu Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov starostky za rok 2021 s povinnými prílohami. 
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Uznesenie č. 86/2022 :  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

berie na vedomie 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky za rok 2021 

 

Hlasovanie:           za:  5 / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka, Lucia Šmičeková Čičmancová/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  0 

 

 

K bodu 5. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2021 

 

Starostka predložila poslancom čerpanie rozpočtu obce za rok 2021 

 

Uznesenie č. 87/2022:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu za rok 2021 

 

Hlasovanie:   :     za: 5/ 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 odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce 

 

Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou p. Michala Jarinu, o kúpu pozemku vo 

vlastníctve obce a to na účely stavby domu a pestovaní ovocných stromov. Obec má vo 

vlastníctve pozemky C-KN č. 305,306,307, ktoré sú mimo zastavaného územia obce 

a momentálne sú dané do nájmu p. Zdenkovi Čičmancovi. Starostka vyzvala poslancov, aby 

sa vyjadrili, či je záujem odpredať predmetné pozemky a oboznámila ich s tým, akým 

spôsobom sa uskutočňuje predaj pozemkov vo vlastníctve obce. 

 

Uznesenie č. 88/2022:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

neschvaľuje 

zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce 

 

Hlasovanie:   :     za: 5 / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  
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                                                     Ján Zelienka, Lucia Šmičeková Čičmancová /     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Informácia o komunálnom odpade za rok 2021 

 

Starostka obce informovala poslancov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci za 

rok 2021 a o zložení odpadu. 

 

Uznesenie č. 89/2022:   

 

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 komunálnych odpadoch v obci za rok 2021 

 

Hlasovanie:   :     za: 5 / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka, Lucia Šmičeková Čičmancová /     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Kultúrno-spoločenské akcie v roku 2022 

 

Nakoľko sa epidemiologická situácia v dôsledku COVID-19 ustálila, je možné, aby sa 

v tomto roku uskutočnili kultúrno-spoločenské akcie. Vyzvala poslancov, aby rozhodli, ktoré 

akcie sa uskutočnia v roku 2022. 

 

Uznesenie č. 90/2022:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kaľamenová 

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

 

schvaľuje 

kultúrno-spoločenské akcie v roku 2022 a to:tanečnú zábavu a Mikulášsky večierok 

 

 

Hlasovanie:   :     za: 5 / Michal Cengel, Alena Čičmancová, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka, Lucia Šmičeková Čičmancová /     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K bodu 7. Informácie starostky 
 

Starostka informovala poslancov s tým, že doterajší audítor Ing. Jozef Adamkovič ukončil 

svoju činnosť. Starostka hľadá nového audítora. 

Ďalej informovala poslancov o rapídnom zvyšovaní elektrickej energie na všetkých 

odberných miestach, ktoré má obec. 

 

Uznesenie č. 91/2022:   

 

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, Dušan Zádielský,  

                                                     Ján Zelienka, Lucia Šmičeková Čičmancová,/     

                                         proti :    0                      

                                         zdržal sa:   0          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Rôzne 

 

V rámci rôzneho nebolo nič prerokované 

 

K bodu 9. Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:45  h. 

Zapísala: Alena Čičmancová        

 

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

                                                                                   starostka obce 

 

Overovatelia: 


