Zápisnica z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16.12.2015 o 18:00 v sále KD Čremošné
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Finančné hospodárenie
5. Interpelácie - odpovede na pripomienky občanov
6. Správa ekonomickej komisie
7. Rokovací poriadok zasadnutia OZ
8. Schvaľovanie VZN o dani z nehnuteľností
9. Schvaľovanie VZN o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade
10. Schvaľovanie sadzieb za prenájom a akcie MDŢ, Deň matiek, MDD, Úcta k starším,
Mikuláš a jubilanti, vyhlásenie v rozhlase
11. Schválenie predkladania rozpočtu obce Čremošné na rok 2016 bez programovej
štruktúry
12. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2016
13. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Čremošné na rok 2016
14. Schvaľovanie platu starostky , zástupkyne starostky, odmeny poslancom
a kontrolórke, odmena kronikárke a chlórovanie vody
15. Rôzne – a) Bezodplatný prevod parcely zo SPF na obec Čremošné, b) návrh na
uznesenie na predaj pozemku p.č. C KN 406/1 pre Luciu Murčovú, C) Odmeny
poslancov za II. polrok D) Pokračovanie v zameraní cesty od Morky Petránek
uznesenie na pokračovanie v aktivitách ohľadom zamerania cesty pánom Hankom
a následné vypracovanie projektového zámeru na cestu pani Kolenčíkovou. E)
Odstúpenie Gabriely Svitekovej z finančnej komisie – Tomáš Svitek
16. Diskusia
17. Záver

Bod 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová , ktorá privítala
prítomných poslancov, hostí a oboznámila ich s programom – program bol jednohlasne
schválený
Bod 2:Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení:
Zapisovateľ zápisnice:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Katarína Harkabuzová
Elena Gregorová

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 14/2015 – splnené
Bod 4: Finančné hospodárenie
Starostka obce informovala poslancov OZ o stave účtu: na beţnom účte obce sa k dnešnému
dňu nachádza € 26.140,49
Bod 5: Interpelácie
Do interpelácií sa neprihlásil ţiaden poslanec ani občan. Na písomné pripomienky starostka
odpovedala adresne.
Bod 6: Správa ekonomickej komisie
Správa ekonomickej komisie je ako príloha k zápisnici
Bod 7: Rokovací poriadok
Rokovací poriadok predloţila starostka obce, ku ktorému nemal ţiadny z poslancov námietky.
Platný od 16.12. 2015
Uznesenie č. 15/2015
OZ schvaľuje rokovací poriadok obce Čremošné platný od 16.12.2015.
Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Bod 8: Schvaľovanie VZN o dani z nehnuteľností
Poslankyňa Viera Jariabková predniesla dôvodovú správu k schvaľovaniu VZN o dani
z nehnuteľností. Dôvodová správa je ako príloha k zápisnici.
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Čremošnom
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Čremošné č. 2/2015 o dani z nehnuteľností,
dani za psa a dani za ubytovanie
uznáša sa na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce Čremošné č. 2/2015 o dani z nehnuteľností, dani za
psa a dani za ubytovanie s účinnosťou od 01.01.2016
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čremošné č. 2/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa a
dani za ubytovanie s účinnosťou od 01.01.2015.
Uznesenie č. 16 /2015
A) OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čremošné č. 2/2015 o dani
z nehnuteľností, dani za psa a dani za ubytovanie

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Bod 9: Schvaľovanie VZN o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade
Poslankyňa Viera Jariabková predniesla dôvodovú správu k schvaľovaniu VZN
o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade, ktorá je ako príloha k zápisnici.
Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Čremošnom
prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Čremošné č. 3/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
uznáša sa na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce Čremošné č. 3/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2016
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čremošné č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 01.01.2015.

Uznesenie č. 17 /2015
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čremošné č. 2/2015 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Bod 10: Schvaľovanie sadzieb za prenájom a akcie MDŽ, Deň matiek, MDD, Úcta
k starším, Mikuláš, jubilanti, vyhlásenie v rozhlase
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č:
Uznesenie č. 18/2015
A) berie na vedomie
OZ berie na vedomie sadzby poplatkov za:
prenájom sály občanom - € 20,00
prenájom sály iným osobám ako občanom - € 30,00
prenájom sály s kúrením - € 50,00
balíčky MDD a Mikuláš - € 5,00
nákupné poukáţky: MDŢ a úcta k starším - € 5,00
nákupné poukáţky Deň matiek - € 10,00
nákupné poukáţky jubilanti - € 10,00
vyhlásenie v miestnom rozhlase - € 2,00
B) schvaľuje
OZ schvaľuje sadzby poplatkov za:
prenájom sály občanom - € 20,00
prenájom sály iným osobám ako občanom - € 30,00
prenájom sály s kúrením - € 50,00
balíčky MDD a Mikuláš - € 5,00
nákupné poukáţky: MDŢ a úcta k starším - € 5,00
nákupné poukáţky Deň matiek - € 10,00
nákupné poukáţky jubilanti - € 10,00
vyhlásenie v miestnom rozhlase - € 2,00

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Bod 11: Schválenie predkladania rozpočtu obce Čremošné na rok 2016 bez programovej
štruktúry
Poslankyňa Ing. Katarína Harkabuzová odporučila schváliť predloţený rozpočet obce
Čremošné na rok 2016 bez programovej štruktúry.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č:
Uznesenie č. 19/2015
A) schvaľuje
OZ schvaľuje predkladanie rozpočtu obce Čremošné na rok 2016 bez programovej štruktúry

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Bod 12: Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2016
Poslankyňa Ing. Katarína Harkabuzová predniesla návrh rozpočtu na rok 2016, ktorý
vyhotovila finančná komisia v spolupráci s hlavnou kontrolórkou obce a starostkou obce.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na internetovej stránke obce, ako aj vo vývesnej tabuli obce.
Bol vyhotovený s čiastočným navýšením oproti roku 2015 aj v príjmovej aj vo výdavkovej
časti. Je vyhotovený s prebytkom € 2675,00. Poslankyňa Harkabuzová podala návrh na
uznesenie zmeny rozpočtu obce Čremošné na rok 2016 a to prerozdeliť prebytok na
výdavkovú poloţku 633 006 zakúpenie brány v hodnote € 2000,00 – kontajnery a na poloţku
635 006 údrţba € 675,00, čím bude rozpočet vyrovnaný a nevznikne ţiadny prebytok.
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b zák 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 10 zák. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Dávam hlasovať o tomto návrhu.
Uznesenie č. 20/2015
OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2016 nasledovne:
Beţné príjmy: € 39.225,00
Kapitálové : € 0,00
Finančné operácie: € 20.000,00
Príjmy celkom: € 59.225,00
Vo výdavkovej časti:
Beţné výdavky: € 39.225,00
Kapitálové výdavky: € 18.800,00

Finančné operácie: € 1.200,00
Finančné výdavky spolu: € 59.2250,00
Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Bod 13: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Čremošné na rok
2016
Stanovisko predniesla hlavná kontrolórka a je súčasťou zápisnice ako príloha.
Uznesenie č. 21/2015
OZ schvaľuje rozpočet obce v súlade zákonom stanovených predpisov k návrhu rozpočtu na
rok 2016.

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Bod 14: Schvaľovanie platu starostky, zástupkyne starostky, odmeny poslancom
a kontrolórke, odmena kronikárke, chlórovanie vody a hodinová mzda
Poslankyňa Gabriela Sviteková predniesla stanovisko z finančnej komisie týkajúce sa platu
starostky – toto stanovisko je ako príloha k zápisnici.
Uznesenie č. 22/2015
OZ schvaľuje starostke obce plat v hrubom € 644,00

Hlasovanie/ Za:2

Proti:3

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Dôvodovú správu k platu starostky predniesla poslankyňa Ing. Katarína Harkabuzová,
v ktorej nesúhlasí s navrhovaným platom €644,00 v hrubom. Dôvodová správa je ako príloha
k zápisnici. Poslankyňa Ing. Katarína Harkabuzová podala návrh na uznesenie č. 22
Uznesenie č. 22/2015
A) berie na vedomie
OZ berie na vedomie plat starostky obce vo výške 739,00€ v hrubom po prepočte: pri obci do
500 obyvateľov je to 1,49 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve € 858,00 x
koeficient € 1,49 = € 1.278,42 x 15,5 % navýšenie = € 1.476,57 zníţený na úväzok 0,5
pracovnej doby t.j. konečná suma € 739,00 v hrubom v zmysle platných zákonov

B) schvaľuje
OZ schvaľuje plat starostky obce vo výške 739,00€ v hrubom po prepočte:pri obci do 500
obyvateľov je to 1,49 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve € 858,00 x
koeficient € 1,49 = € 1.278,42 x 15,5 % navýšenie = € 1.476,57 zníţený na úväzok 0,5
pracovnej doby t.j. konečná suma € 739,00 v hrubom v zmysle platných zákonov

Hlasovanie/ Za:3

Proti:2

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Svitek: nakoľko je schválený úväzok, či naplovičný? „S Hruškom sme tu voľačo mali
problémy, ale plat poukazovalo sa a tak ďalej, ale bol schválený povedzme na 5 hodina tých 5
hodín si tu odkrútil“
Harkabuzová: „Ale prečo ste to vtedy neriešili, všetko sa vám páčilo“
Svitek: „Ale ja vám to poviem, je to zavádzajúce to všetko áno zavádzajúce tak.“
Pani Rišianová: „Podľa zákona robia, aké zavádzajúce, však to zákon dovoľuje“
Uznesenie č. 23/2015
A) berie na vedomie
OZ berie na vedomie plat zástupkyne starostky obce vo výške 10% z hrubého platu € 739,00
čo je € 74,00
B) schvaľuje
OZ schvaľuje plat zástupkyne starostky obce vo výške 10% z hrubého platu € 739,00 čo je
€ 74,00

Hlasovanie/ Za:3

Proti:0

Zdržal sa:2

Z prítomných:5

Uznesenie č. 24/2015
A) berie na vedomie
OZ berie na vedomie odmeny poslancom za jedno zasadnutie OZ v sume € 15,00 a za jedno
zasadnutie komisie € 5,00
B) schvaľuje
OZ schvaľuje odmeny poslancom za jedno zasadnutie OZ v sume € 15,00 a za jedno
zasadnutie komisie € 5,00

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Uznesenie č. 25/2015
A) berie na vedomie
OZ berie na vedomie odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške € 89,00, za písanie kroniky
v sume € 80,00 ročne, chlórovanie vody v sume € 80,00 a hodinovú mzdu na dohodu v sume
€ 3/h.
B) schvaľuje
OZ schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške € 89,00, za písanie kroniky v sume
€ 80,00 ročne, chlórovanie vody v sume € 80,00 a hodinovú mzdu na dohodu v sume € 3/h.

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Bod 6: Rôzne
a) Bezodplatný prevod parcely zo SPF na obec Čremošné – s týmto podnetom prišiel pán
Libič. Poţiadal starostku, aby poţiadala SPF o bezodplatný prevod parcely na obec, s tým, ţe
uţ predchádzajúci starosta dal vypracovať JUDr. Karolovi Ţirkovi kúpnopredajné zmluvy
majiteľov susediacich pozemkov pri parcele E – KN 171. Celá záleţitosť nebola doriešená,
neboli oslovení vlastníci pozemkov. Poslanci OZ navrhli investorovi lyţiarskeho strediska
v k.ú. Čremošné vytvoriť zmluvu o budúcej zmluve, kde sa oslovení vlastníci dohodnú
o odpredaji alebo darovaní ich parciel obci Čremošné. V prípade darovania pozemkov obec
nasledovne poţiada SPF o bezodplatný prevod pozemkov p.č. 171 v k.ú. Čremošné.
b) návrh na uznesenie na predaj pozemku p.č. C KN 406/1 pre Luciu Murčovú. Poslanci OZ
boli oboznámení s novovytvoreným geometrickým plánom, ktorý je uţ aj zavkladovaný.
Návrhom uznesenia na odpredaj pozemku sa OZ bude zaoberať na januárovom zasadnutí OZ.

c) Odmeny poslancov za II. polrok
Uznesenie č. 26/2015
A) berie na vedomie
OZ berie na vedomie odmeny poslancom za II. polrok vo výške € 15,00 za jedno zasadnutie.
Počet zasadnutí v II. polroku bolo 5. Ako aj odmenu za chlórovanie
Viera Jariabková – 4 zasadnutia + mesačný plat zástupkyne starostky

Elena Gregorová – 5 zasadnutí + navýšenie poslaneckej odmeny o € 80,00 za písanie kroniky
Katarína Harkabuzová – 5 zasadnutí
Gabriela Sviteková – 5 zasadnutí
Tomáš Svitek – 5 zasadnutí
Ľubomír Chorváth - € 80,00 chlórovanie
B) schvaľuje
OZ schvaľuje odmeny poslancom za II. polrok vo výške € 15,00 za jedno zasadnutie. Počet
zasadnutí v II. polroku bolo 5. Ako aj odmenu za chlórovanie
Viera Jariabková – 4 zasadnutia + mesačný plat zástupkyne starostky
Elena Gregorová – 5 zasadnutí + navýšenie poslaneckej odmeny o € 80,00 za písanie kroniky
Katarína Harkabuzová – 5 zasadnutí
Gabriela Sviteková – 5 zasadnutí
Tomáš Svitek – 5 zasadnutí
Ľubomír Chorváth - € 80,00 chlórovanie

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

d) Pokračovanie v zameraní cesty od Morky Petránek uznesenie na pokračovanie v aktivitách
ohľadom zamerania cesty pánom Hankom a následné vypracovanie projektového zámeru na
cestu pani Kolenčíkovou. Starostka konala v tejto veci na základe predchádzajúceho
zastupiteľstva, kde pán Libičpovedal, ţe nie potrebné vypracovanie geometrického plánu
a zámeru, ale stačí vypracovať europrojekt a po schválení si dodatočne vyţiadajú podklady.
Starostka zistila, ţe bez geometrického plánu a zámeru sa europrojekt nedá napísať. Z toho
dôvodu oslovila pána Hanku a pani Kolenčíkovú.
Pani Libičová: „Koľko poriešime tou cestou domov a koľko tou cestou domov?“
Pán Libič: „ Koľko by sme iným poriešili. Tu riešime,akú cestu sme sa rozhodli spravíme
nejakú cestu bez názorov občanov. Uţ viem ako sme rozhodli, kúpili sme si hlas. To
znamená, čiţe sme sa rozhodli bez toho, aby sme si sú tu návrhy na tri cesty a nikto zatiaľ
neschválil z poslancov ktorú ideme robiť prvú, ktorá je pre nás prioritná táto alebo táto. Toto
musí niekto povedať, čo je prvé, toto nikto nepovedal. Ja keď som povedal, ţe niekto za 8
mesiacov nikto nič . teraz zrazu nejaká iná a uţ je tu dohodnutý zámer a zajtra sa ide robiť
a tak ďalej. Ešte sa nikto nevyjadril, ktorá cesta je pre nás prioritná.“
Starostka dala návrh na uznesnie:

Uznesenie č. 27/2015
A)schvaľuje
OZ schvaľuje pokračovanie v aktivitách na zameranie cesty od objektu Morky Petránek.

Hlasovanie/ Za:3

Proti:2

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Uznesenie č. 28/2015
A)schvaľuje
OZ schvaľuje zamerať cestu a vypracovať projektový zámer

Hlasovanie/ Za:3

Proti:2

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Jozef Svitek: „Nie zamerať starú cestu, ale vysypať. Euromilóny ani nič netreba.“
Pani Libičová: „Ja by som vám povedala, nemáte vyriešený prístup na cintorín, ale ideme
robiť tú cestu“
Poslankyňa Harkabuzová: „Obec potrebuje ďalšiu cestu priechodnú. Vidíte tu nejakú inú
okrem hlavnej?“
Libičová: „Veď ja sa pýtam, ţe mala by byť nejaká diskusia k tým cestám a ľudia by sa tu
podľa mňa mali vyjadriť, ţe ktorú cestu podľa ľudí ktorá je prioritná. Lebo mne to pripadá, ţe
toto zastupiteľstvo je pre zastupiteľstvo nie pre občanov. Vy tu odhlasujete niečo a my potom
na záver budeme diskutovať. Ako nehnevajte sa, ale toto neni pre občanov. “
Libič: „Verejné zastupiteľstvo, verejné zasadnutie občanov a miestne referendum tri piliere
demokracie. Na takéto veci má ako je priorita cesty má byť zvolané verejné zhromaţdenie
ako pilier demokracie. Toto verejné zhromaţdenie občanov má rozhodnúť o týchto prioritách,
ktoré, nie traja poslanci tu budú hlasovať proti 80 alebo 100 ľuďom, ktorí tu ţijú. To
znamená verejné zhromaţdenie občanov ako pilier demokracie.“
Po nespokojných pripomienkach niektorých prítomných občanov starostka zrušila uznesenie
č. 27 aj 28 – odvolala geodeta aj projektantku.
E) Odstúpenie Gabriely Svitekovej z finančnej komisie – Tomáš Svitek – po menovaní
tretieho člena finančnej komisie poslankyňa Gabriela Sviteková odstúpila a namiesto nej
nastúpila pani JUDr. Lýdia Pagáčová.
Uznesenie č. 27/2015
A)schvaľuje
OZ schvaľuje pani Lýdiu Pagáčovú za členku finančnej komisie.

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Bod 16: Diskusia
Ľubomír Chorváth: opýtal sa: „Cesta bezodplatne to vás neštve, ale dane za ubytovanie a za
stavebné pozemku sú od vás nulové?“
Starostka: prenájom za 5 rokov sme SPF platili € 300,00 ročne počas 5 rokov.
Pán Libič: cesta je štátna, obec projekt cesty schválila zámer cez eurofondy na čo rokovala uţ
s SPF uţ v roku 2007.
Starostka: predchádzajúce OZ nevedelo o ničom
Pán Libič: Daň z ubytovania – poţičal v roku 2007 bývalému starostovi 40.000,00 SK na
vypracovanie územného plánu. Po nedôvere voči predchádzajúcemu starostovi peniaze poslal
na účet projektanta.
Pán Svitek: vysypanie starej cesty
Chorváth: má to význam vtedy, keď bude poriadny podklad ako tam má byť. V prípade
silných daţďov celý výsyp vymyje.
Pán Svitek: kvôli streche prečnievajúcej do cesty sa nemohlo dostať auto s nákladom
k rodinnému domu. Zameranie starej cesty bolo urobené, ale vedenie OcÚ sa ich bojí. Stará
cesta bola zameraná.
Štefánia Sviteková – sa zaujímala, či schody na cintorín boli dokončené z vlastných nákladov
a koľko to stálo?
Starostka: schody sa robili z vlastných prostriedkov a stáli € 7.000,00.
Pani Libičová: Keď sa bude robiť brána, tak kaţdému chatárovi dať kľúč. K platu starostky sa
vyjadrila, ţe treba dať € 640,00 a potom zvyšovať pri kaţdej motivácii keď sa niečo dokáţe.
Chorváth: nesúhlasil s kľúčmi na kontajner
Anna Kráľová: Spýtala sa kto chodí chlórovať vodu, keď je p. Chorváth v nemocnici.
Starostka: chlórovať chodí sama. Ďalej starostka oznámila, ţe od roku 2016 bude musieť mať
kaţdý odberateľ vody namontovaný vodomer.
Starostka: navrhla zvolať všetkých občanov, aby sa vyjadrili k cestám.
Pani Libičová: navrhla odmenu za dovoz tovaru a dedina by mala pomôcť.
Hlavná kontrolórka: zo zákona to nemôţe byť, ale ako sociálna výpomoc občanom – zistiť
právne. Ďalej je potrebné zistiť, či je potrebné vopred oznámiť, ak niekto chce zasadnutie OZ
nahrávať.

Poslankyňa Jariabková: reagovala na kúpnopredajné zmluvy, ktoré sú vypracované
u právnika. Vlastníci neboli o tomto kroku oboznámený.
Pán Libič: dohodol sa s bývalým starostom p. Hruškom o odkúpení pozemkov.
Starostka: poţiadala pani Libičovú o kópiu zvukového záznamu.

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

Zápisnicu napísala:

Elena Gregorová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Katarína Harkabuzová ..........................................
Elena Gregorová

V Čremošnom, dňa: 25.11.2015

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

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

