
Zápisnica z Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 18.02.2015 o 18:00 v kancelárii OcÚ Čremošné 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Finančné hospodárenie  

5. Schválenie 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:  Gabriela Sviteková  

       Tomáš Svitek 

 

Bod 3:  Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 1/2015 – splnené 

Uznesenie č. 2/2015 – splnené 

Uznesenie č. 3/2015 – splnené 

Uznesenie č. 4/2015 – splnené 

 

Bod 4:  Finančné hospodárenie   

Na bežnom účte obce sa k dnešnému dňu nachádza  € 11.350,94 

 



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

a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce 

 

Poslanci OZ schválili  Všeobecne záväzné nariadenie  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 dnešnom zasadnutí OZ.  

 

Uznesenie č. 5/2015 

A) schvaľuje 

OZ schvaľuje VZN – o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd na území obce 

 

Hlasovanie/ Za:5 Proti:0  Zdržal sa:0  Z prítomných:5 

 

 

Bod 6: Rôzne 

Starostka obce informovala o dodaní Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Čremošné. Vypracovala ho pre obec Regionálna a rozvojová agentúra Turiec v Martine. 

Celková cena za vypracovanie plánu bola € 250,00 , ktorú starostka  hneď uhradila. 

Na strane 34 sa nachádzajú výzvy na predkladanie projektov. Starostka obce uvíta rôzne 

návrhy od občanov a poslancov na skultúrnenie a zveľadenie obce. 

Starostka obce navrhla opravu zvonice do pôvodnej farby, ako aj schody ku zvonu a taktiež 

rekonštrukcia práča a studne.  

Ďalej starostka informovala o 8. marci vzhľadom na dva sviatky po sebe nasledujúce budú sa 

obidva tak ako MDŽ aj Deň matiek oslavovať v máji. Pripraví sa im spoločné posedenie a 

občerstvenie za podpory poslancov, ako aj zakúpenie nákupných poukazov v COOP Jednote 

v hodnote á € 5,00 pre ženy a á € 10,00 pre matky. 

 

Bod 7: Diskusia 

Poslanec Tomáš Svitek, navrhol namiesto poslaneckých odmien – zníženie poslaneckej 

odmeny a zvýšenie frekvencie vývozu separovaného odpadu na každý mesiac. Taktiež 

navrhol prekrytie separovaného odpadu. 



Starostka obce – bude žiadať o informáciu na Technických službách o vývoze separovaného 

zberu každý mesiac a o výške poplatku za zber, ďalej  informovala o vypracovaní nového 

plánu na vývoz komunálneho odpadu v zimnom období – vývoz počas zimnej sezóny každý 

týždeň v letných mesiacoch každé dva týždne.  

Tomáš Svitek – požiadal o informáciu ako sa vyváža komunálny odpad pre chatárov ktorí nie 

sú priamo v obci. 

Starostka obce – dohoda s TS TR bola taká, že každý jeden chatár môže pripraviť odpad do 

vriec a dať ich ku hlavnej ceste odkiaľ by bol následne odvezený. 

Tomáš  Svitek – požiadal o informáciu ohľadom platov starostky, zástupkyne starostky 

a poslancov, nakoľko počul rôzne nepravdivé informácie o ich výške. Ďalej navrhol zníženie 

poslaneckej odmeny na € 14,00. K tomuto návrhu sa nevyjadril ani jeden z poslancov 

a dohodli sa, že na nasledujúcom zasadnutí OZ sa vyjadria.  

Gabriela Sviteková – požiadala o vysypanie cesty na starý cintorín, ako aj upratanie odpadu 

od Silvestra 2014 na Usnom hrbe.  

Starostka – pozemok, na ktorom vznikol odpad nie je vo vlastníctve obce ale v súkromnom 

vlastníctve a každý vlastník nehnuteľnosti by si mal udržiavať na pozemku poriadok.  

 

 

Bod 8:  Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: Gabriela Sviteková  .......................................... 

    Tomáš Svitek    .......................................... 

 

 

 

V Čremošnom, dňa: 18.02.2015 

 

 

 


