
Zápisnica z Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 17.06.2015 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 stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu obce za rok 2014  

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  

       Ing. Tomáš Svitek 

 

Bod 3:  Kontrola plnenia uznesení    

 

 

Bod 4:  Finančné hospodárenie   

Na bežnom účte obce sa k dnešnému dňu nachádza  € 15.352,80 

 

Bod 5: Kontrola hlavného kontrolóra obce stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce za rok 2014  

 



Hlavný kontrolór obce informoval poslancov OZ o evidencii došlých a odoslaných faktúr  – 

príloha správa z kontroly.  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu – doklady odovzdal a odporučil 

poslancom OZ schváliť záverečný účet obce z rok 2014. 

 

Uznesenie č. 6/2015 

A) OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Čremošné za rok 2014 bez výhrad. 

 

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

 

 

Bod 6: Rôzne 

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 m
2
 ktorá je 

zakreslená na geometrickom pláne.  

 

Uznesenie č. 7/2015 

A) OZ nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku pre Igora Gašša . 

 

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

 

Taktiež starostka informovala o žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parcelné 

číslo 406/1, ktorý je vedľa pozemku 127/2 ktorého majiteľkou je Lucia Murčová.  

Je potrebné zahrnúť do kúpnopredajnej zmluvy podmienky, ktoré pani Murčová musí splniť, 

ako odstránenie jestvujúcich stromov na obecnom pozemku, ako aj úpravu cesty, ďalej 

vypracovanie znaleckého posudku na vlastné náklady. 

 

Uznesenie č. 8/2015 

A) OZ schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku pre Luciu Murčovú. 

 

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

 



Starostka obce požiadala poslancov OZ o podanie informácie občanom, že dňa 08.07.2015 

v čase od 7:30 do 13:30 bude odstávka elektrickej energie, nakoľko nový rozhlas ešte 

nedodali.  

Balíčky pre deti na MDD boli rozdané z rozpočtu obce sme ich nekupovali.  

Starostka podala informáciu o žiadosti p. Kluchovej o opätovnú výmenu žiarovky vo 

verejnom osvetlení v ich dvore. TS Turčianske Teplice žiarovku nevymenili, nakoľko podľa 

ich zistenia je potrebné vymeniť celé svetlo ktoré stojí € 160,80. Po uzatvorení verejného 

prechodu sa z neho stal súkromný pozemok preto poslanci nesúhlasia s výmenou svetla za 

nové z dôvodu, že prechod neslúži pre verejnosť ale len pre súkromné účely. Poslanci OZ 

súhlasia s výmenou svetla len v tom prípade, ak majitelia pozemku sprístupnia prechod pre 

verejnosť. 

 

Uznesenie č. 9/2015 

A) OZ nesúhlasí s výmenou svetla na súkromnom pozemku. 

 

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

 

Ďalej informovala o potrebe začať splácať úver. Z prima banky navrhli splácanie úveru – 

poslanci OZ súhlasili so štvrťročnými  splátkami v sume € 300,00  

 

Bod 7: Diskusia 

Svitek – požiadal o informáciu ohľadom prístupovej cesty k p. Michalovi Balážovi od Jozefa 

Jariabku č. 30. 

Starostka požiadala poslanca o stretnutie s p. Balážom priamo na Okresnom úrade odbor 

katastra. 

Gregorová – informovala, že pri oslavách DHZ by mal OcÚ poskytnúť stuhu, ktorá sa má 

pripevniť na hasičskú zástavu. 

Jariabková – informovala poslancov OZ, že na OcÚ sa nenachádza žiadny dokument o tom, 

že p. Libič bol zahrnutý do tvorby územného plánu ako sponzor, a ani doklad o tom, že 

bývalý starosta p. hruška odpustil p. Libičovi daň za ubytovanie na obdobie 10 rokov (2007 - 

2017).  

Ďalej informovala o zneprístupnení verejnej cesty pani Palušákovou, ktorá na ňu neustále 

umiestňuje veľké kamene, ktoré ohrozujú hlavne cyklistov.  



Harkabuzová – aký bude postup pri výstavbe starej pôvodnej cesty vedúcej od pozemku p. 

Petránka až po vodáreň? 

Starostka obce odpovedala, že je potrebné poradiť sa s p. Petránkom, ktorý ma pri tvorbe euro 

projektov skúsenosti. Súčasťou projektu by mala byť aj stará cesta smerujúca k miestnemu 

cintorínu.  

 

Bod 8:  Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

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

 

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

    Ing. Tomáš Svitek  .......................................... 

 

 

V Čremošnom, dňa: 16.06.2015 

 

 

 

 

 


