Zápisnica z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.06.2015 o 17:00 v kancelárii OcÚ Čremošné
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prístup CLLD/LEADER - Partnerstvo Horného Turca
5. Voľba hlavného kontrolóra 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:

Elena Gregorová
Ing. Tomáš Svitek

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 6/2015 – splnené
Uznesenie č. 7/2015 – splnené
Uznesenie č. 8/2015 – splnené
Uznesenie č. 9/2015 – splnené
Bod 4: Prístup CLLD/LEADER - Partnerstvo Horného Turca
Starostka obce informovala poslancov OZ o dôvodovej správe o prístupe
CLLD/LEADER predloženú Partnerstvu horného Turca.

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10/2015
1. berie na vedomie
Dôvodovú správu o prístupe CLLD/LEADER predloženú Partnerstvom Horného
Turca
2. schvaľuje:
Vstup obce do občianskeho združenia Partnerstvo horného Turca so sídlom SNP
514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 42063141, DIČ 2022578943
3. schvaľuje:
Výšku zálohového členského poplatku vo výške 0,75 € na obyvateľa podľa
štatistických údajov k 31.12.2014.
4. nominuje:
starostu obce do orgánov občianskeho združenia Partnerstvo horného Turca so
sídlom SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO 42063141, DIČ
2022578943

Hlasovanie/ Za:5

Zdržal sa:0

Proti:0

Z prítomných:5

Bod 5: Voľba hlavného kontrolóra obce
Starostka obce informovala poslancov OZ o doručení obálok na hlavného kontrolóra obce. Do
určeného dátumu prišla jedna obálka pani Ing. Jaroslavy Mattovej.
Uznesenie č. 11 /2015
A) OZ berie na vedomie predložené obálky na voľbu hlavného kontrolóra obce Čremošné
B) OZ schvaľuje pani Ing. Jaroslavu Mattovú za hlavného kontrolóra obce na pracovnú
zmluvu od 01.07.2015 s úväzkom 3,5 hodiny/týždenne.

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Bod 6: Rôzne
Starostka obce informovala o závažnosti riešiť prechod na miestny cintorín. Z tohto dôvodu
bol pozvaný na zasadnutie OZ p. Tomáš Greguss, ktorého sa daný prechod priamo týka a má
problémy s predajom nehnuteľnosti.

Greguss – chce daný problém riešiť cez súd formou žaloby. Vyzval OZ na vyjadrenie, či obec
podá žalobu alebo sa pokúsi zmier s majiteľmi nehnuteľnosti, ktorí prechod uzatvorili.
Starostka obce – žiadosť na archív Bystrička na určité roky napr. 60 roky, kto bol kupujúci
a či nebolo vsunuté vecné bremeno, ďalšia alternatíva zameranie geometrickým plánom. Ak
ani jedna z možností nebude možná podá sa žaloba.
Greguss – nebude čakať na postup obce, ale zo svojej vlastnej iniciatívy podá žalobu.
Starostka obce – navrhla pozvať majiteľky nehnuteľností na spoločné stretnutie na štvrtok
02.07.2015 o 18-tej hodine ako aj ďalších dotknutých majiteľov nehnuteľnosti. Na základe
vyjadrenie majiteliek obec zaujme stanovisko a bude postupovať danú vec na súd.

Bod 7: Diskusia
Sudor – poďakoval za spoluprácu a poprial novej kontrolórke úspešné 6 ročné obdobie.
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: 29.06.2015

