
Zápisnica z Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 28.01.2015 o 18:00 v kancelárii OcÚ Čremošné 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Finančné hospodárenie  

5. Návrh VZN na rok 2015 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd na území obce 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

Bod 1: Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová , ktorá 

privítala prítomných poslancov a oboznámila ich s programom – program bol jednohlasne 

schválený 

 

Bod 2: Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení: 

Zapisovateľ zápisnice:  Viera Jariabková 

Overovatelia zápisnice:  Katarína Harkabuzová  

       Elena Gregorová 

 

Bod 3:  Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 15/2014 – splnené 

Uznesenie č. 16/2014 – splnené 

Uznesenie č. 17/2014 – splnené 

Uznesenie č. 18/2014 – splnené 

 

Bod 4:  Finančné hospodárenie   

Na bežnom účte obce sa k dnešnému dňu nachádza  € 13. 271,23 

Vrátenie preplatku zo SSE v sume € 1.082,68 (574,20; 11,20; 497,28) 

€ 640,00 – Ministerstvo vnútra  



€ 1.637,00 – podielové dane 

 

Bod 5: Návrh VZN na rok 2015 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce 

 

Starostka obce informovala o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  ďalej len (VZN)obce 

o  spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na 

území obce. VZN bolo vyvesené v úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce na 15 

dní do jeho schválenia na ďalšom zasadnutí OZ.  

 

Uznesenie č. 1/2015 

A) berie na vedomie 

OZ berie na vedomie Návrh VZN – o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd na území obce 

 

Hlasovanie/ Za:4 Proti:0  Zdržal sa:0  Z prítomných:4 

 

Bod 6: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čremošné 

Hlavný kontrolór obce informoval o pláne kontrolnej činnosti  

Viď: príloha  

Uznesenie č. 2/2015 

A) berie na vedomie 

OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čremošné na I. 

polrok 2015  

B)  

Hlasovanie/ Za:4 Proti:0  Zdržal sa:0  Z prítomných:4 

 

Bod 6: Rôzne 

Hlavný kontrolór obce informoval o ukončení funkčného obdobia ktoré je 31.05.2015. Je 

potrebné 60 dní pred ukončením mandátu  

 

Odmena hlavného kontrolóra: 

 

 



 Uznesenie č. 3/2015 

A) berie na vedomie 

OZ berie na vedomie odmeny hlavného kontrolóra obce vo výške € 172,00 v hrubom 

 

B) schvaľuje 

OZ berie na vedomie odmeny hlavného kontrolóra obce vo výške € 172,00 v hrubom 

 

Hlasovanie/ Za:4 Proti:0  Zdržal sa:0  Z prítomných:4 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ zaslaní šekov všetkým vlastníkom pozemkov 

v katastri obce Čremošné.  

 

Ďalej informovala o schválení uznesenia o vyplácaní pravidelného príjmu zástupkyni 

starostky Viere Jariabkovej. 

 

Uznesenie č. 4/2015 

A) berie na vedomie 

OZ berie na vedomie vyplácanie pravidelného príjmu zástupkyni starostky Viere Jariabkovej 

od 11.02.2015 

 

B) schvaľuje 

OZ schvaľuje vyplácanie pravidelného príjmu zástupkyni starostky Viere Jariabkovej od 

11.02.2015 

 

Hlasovanie/ Za:4 Proti:0  Zdržal sa:0  Z prítomných:4 

 

 

Bod78: Diskusia 

- 

 

Bod 8:  Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 



 

Zápisnicu napísala:  Viera Jariabková  .......................................... 

 

Overovatelia zápisnice: Katarína Harkabuzová .......................................... 

    Elena Gregorová   .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

V Čremošnom, dňa: 28.01.2015 

 

 

 


