Zápisnica z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.04.2015 o 18:00 v kancelárii OcÚ Čremošné
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Finančné hospodárenie
5. Kontrola hlavného kontrolóra obce vedenie pokladničnej knihy
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:

Elena Gregorová
Mgr. Katarína Harkabuzová

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 5/2015 – splnené
Bod 4: Finančné hospodárenie
Na bežnom účte obce sa k dnešnému dňu nachádza € 14.322,18
Bod 5: Kontrola hlavného kontrolóra obce vedenie pokladničnej knihy
Hlavný kontrolór obce informoval poslancov OZ o vedení pokladničnej knihy – príloha
správa z kontroly

Hlavný kontrolór vykonal kontrolu vedenia pokladničnej knihy, zostatky neboli kontrolované
s hotovosťou. Na predbežnej finančnej kontrole je potrebné písať číslo dokladu zhodné
s pokladničnou knihou.

Bod 6: Rôzne
Starostka obce informovala o dodaní vypracovaného Bezpečnostného projektu
informačného systému na ochranu osobných údajov. Vypracoval ho pre obec PK Systems,
s.r.o. Žiar nad Hronom. Celková cena za vypracovanie plánu bola € 66,00. Bezpečnostný
projekt je vypracovaný v papierovej ako aj v digitálnej podobe.
Ďalej starostka obce informovala o doručení písomnej žiadosti Igora Gašša o odkúpenie o
pozemku vo vlastníctve obce Čremošné a to parcelu CKN 176/9 TTP vo výmere 18 m2 ktorá
je zakreslená na geometrickom pláne.
Taktiež starostka informovala o ústnej žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
parcelné číslo 406/1, ktorý je vedľa pozemku 127/2 ktorého majiteľkou je Lucia Murčová.
Zatiaľ písomnú žiadosť nedoručila na Obecný úrad.

Bod 7: Diskusia
Ivan Libič – priniesol návrhy a pripomienky do nového volebného obdobia. Mali by sa
založiť komisie, na čo mu hlavný kontrolór odpovedal, že zákon neukladá, aby si obec
vytvorila komisie. Ich úlohou je len odporučiť nie rozhodovať. Rozhoduje starosta a poslanci,
či bude vytvorená komisia. Ak by bolo nutné riešiť nejaký problém.
Libič – aktualizovať územný plán obce, ako aj odkúpenie pozemkov od súkromných osôb –
zmluvou o budúcej zmluve. Ďalej poukázal na chýbajúcu predajňu potravín – spoluúčasť
obce. Založenie internetu formou WIFI 3G. Prechod cez súkromný pozemok na cintorín –
pýtal sa, či nie je zriadené vecné bremeno, ak nie je tak dohoda s majiteľmi na otvorení
a sprístupnení pozemku na určité hodiny a dni prípadne za odpaltu. Navrhol dokúpiť smetné
nádoby na plasty, alebo farebné vrecia na odpady. Smetisko na súkromnej lúke nad obcou,
požiadal o upratanie lúky a umiestnenie jedného odpadového koša. Navrhol napísanie
oficiálnej žiadosti na údržbu komunikácie v zimnom období až po hlavnú cestu na Banskú

Bystricu. Informácie o uskutočnení OZ ako aj zápisnice by mali byť zverejnené na webovej
stránke obce a na verejnej tabuli.
Rozdelenie občanov medzi poslancov. Ivan Libič – priniesol návrhy a pripomienky do
nového volebného obdobia. Mali by sa založiť komisie, na čo mu hlavný kontrolór
odpovedal, že zákon neukladá, aby si obec vytvorila komisie. Ich úlohou je len odporučiť nie
rozhodovať. Rozhoduje starosta a poslanci, či bude vytvorená komisia. Ak by bolo nutné
riešiť nejaký problém.
Libič – aktualizovať územný plán obce, ako aj odkúpenie pozemkov od súkromných osôb –
zmluvou o budúcej zmluve. Ďalej poukázal na chýbajúcu predajňu potravín – spoluúčasť
obce. Založenie internetu formou WIFI 3G. Prechod cez súkromný pozemok na cintorín –
pýtal sa, či nie je zriadené vecné bremeno, ak nie je tak dohoda s majiteľmi na otvorení
a sprístupnení pozemku na určité hodiny a dni prípadne za odpaltu. Navrhol dokúpiť smetné
nádoby na plasty, alebo farebné vrecia na odpady. Smetisko na súkromnej lúke nad obcou,
požiadal o upratanie lúky a umiestnenie jedného odpadového koša. Navrhol napísanie
oficiálnej žiadosti na údržbu komunikácie v zimnom období až po hlavnú cestu na Banskú
bystricu
Vysoká daň za ubytovanie. Nakoľko on od roku 2007 neplatil daň, odôvodnil to tým, že dal
pánovi Jesenskému 40,000,- Sk na projekt Územného plánu obce – na požiadanie
predchádzajúceho starostu.
Starostka odpovedala, že nie je dôvod znížiť daň za ubytovanie pretože návrh VZN visel na
stránke obce ale v lehote stanovej zákonom nepodal nik námietku voči VZN. Na čo Sudor
reagoval tým, že VZN sa môže meniť aj počas roka dodatkom.
Libič navrhol stretnutie s chatármi, ktorí ubytovávajú ľudí, pretože sa sťažujú na nedostatok
letákov o obci.
Sudor – nakoľko je málo chatárov ktorí poskytujú ubytovanie, nie je možné vytvorenie
informačného letáka o obci z dôvodu nízkeho výberu dane za ubytovanie.

Bod 8: Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zápisnicu napísala:

Viera Jariabková

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

Overovatelia zápisnice:

Elena Gregorová

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

Katarína Harkabuzová

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

V Čremošnom, dňa: 15.04.2015

