Zápisnica z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19.04.2017 o 17:30 v kancelárii OcÚ Čremošné
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácie
5. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Čremošné
6. Rôzne
a)Výstavba chát pánom Zacharom
b) Posedenie Deň matiek
c) Stavanie mája
d) Poklop na vodovodnú šachtu pri cintoríne ako aj pri zastávke
e) Pohreb neidentifikovaného zomrelého v tuneli
f) Nákup stoličiek a stolov do sály KD
g) Bezpečnostné dvere na kanceláriu
h) Záujem občanov a poslancov OZ o výstavbu cesty k stredisku
7. Diskusia
8. 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 prítomnými poslancami.
Z prítomných: 5
Za: 5

zdržal sa: 0

Bod 2:Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení:
Zapisovateľ zápisnice:

Viera Jariabková

proti: 0

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Katarína Harkabuzová

Bc. Gabriela Sviteková

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/2017 – splnené
Uznesenie č. 2/2017 – splnené

Bod 4: Interpelácie
Do interpelácií sa neprihlásil žiaden z poslancov.

Bod 5: Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Čremošné

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Jana Váleková odporučila OZ schváliť plán kontrolnej
činnosti na obdobie apríl – jún 2017.

Uznesenie č. 3 /2017
A) OZ berie na vedomie plán činnosti hlavného kontrolóra obce Čremošné
B) OZ schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie apríl – júl 2017.

Hlasovanie:

Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5

Bod 6: Rôzne

Starostka informovala poslancov OZ
a)Výstavba chát pánom Zacharom – pán Zachar má záujem o výstavbu chát. Na
vlastnú žiadosť otvorí územný plán obce, ktorý bude aj sám financovať. Poslanci
požiadali o podrobnejšiu dokumentáciu k výstavbe chát. Na základe podkladov bude
zvolané ďalšie zasadnutie OZ.
b) Posedenie Deň matiek – 12.5.2017 o 18:00 v sále KD – zakúpenie nákupných
poukazov pre ženy a matky. Program osloviť MŠ v Háji.

c) Stavanie mája – stavanie mája 30.4.2017 o 10:30 pred OcÚ
d) Poklop na vodovodnú šachtu pri cintoríne ako aj pri zastávke – kovová konštrukcia
na šachtu k cintorínu je už takmer hotová na druhej sa stále pracuje
e) Pohreb neidentifikovaného zomrelého v tuneli – 1.4.2017 sme museli podľa zákona
pochovať neidintifikovanú mŕtvolu z tunela. Pohreb bol vybavený cez Silenciu a stál
387,00 €
f) Nákup stoličiek a stolov do sály KD – v marci sme zakúpili 30 stoličiek a 3 stoly
v hodnote € 120,00
g) Bezpečnostné dvere na kanceláriu - zadali sme objednávku na bezpečnostné dvere,
zatiaľ nám nebola doručená cenová ponuka
h) Záujem občanov a poslancov OZ o výstavbu cesty k stredisku

Uznesenie č. 5 /2017
A) Poslanci OZ a hlavný kontrolór obce sa zhodli na tom, že obec nedisponuje
finančnými prostriedkami na realizáciu výstavby komunikácie k lyžiarskemu stredisku
a nie je ani predpoklad v blízkej budúcnosti nadobudnúť finančné prostriedky.
Vzhľadom k tomu, že obec v súčasnosti spláca úver, nie je možné zaviazať obec
ďalším úverom, taktiež sa poslanecký zbor zhodol, že nie je v záujme obce začať
realizovať výstavbu komunikácie.

Hlasovanie:

Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5
Bod 7: Diskusia
Gabriela Sviteková – zorganizovanie jarnej brigády KD – termín máj
-

Vývoz KO

Starostka – usmernila, na stránke obce sa nachádza oznam o vývoze KO
Gabriela Sviteková – prechod Krajčírová – Kluchová ako pokračuje
Advokátka – na danej problematike sa pracuje, budú konzultácie s geodetom.
Anna Králová – na čo bol zobratý úver, ktorý v súčasnosti obec spláca
Starostka – úver bol zobratý pred 10 rokmi. Nebol splácaný, nakoľko bol naň 10 ročný

odklad.
Tomáš Svitek – očakával, že zasadnutia OZ sa zúčastní aj konateľ spoločnosti LVIS A-B
Telefonoval na Turvod, kde mu pani riaditeľka Chudíková odpovedala, že je zamestnankyňou
od roku 2009, ale žiadna dohoda nie je medzi obcou a Turvod- om. Nemajú záujem o miestny
vodovod, nakoľko rozvody spomínaného vodovodu sú staré. V okrese Martin vybudovali 2
vodojemy v objeme 50.000 m3, táto investícia ich vyšla na € 250.000,00.
Starostka – poďakovala za iniciatívu a bola rada, že danú informáciu získal pán poslanec ako
prvý a nebude obviňovaná, že koná bez mandátu a podáva nepravdivé informácie. K danej
situácii je potrebné získať vyjadrenie SSE.

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

Zápisnicu napísala:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Katarína Harkabuzová ...........................................

Bc. Gabriela Sviteková

V Čremošnom, dňa: 19.04.2017

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

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

