
Zápisnica z Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 04.12.2018 o 17:00 v kancelárii OcÚ Čremošné 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

PROGRAM:  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Interpelácie 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Čremošné k rozpočtu obce 

6. Schválenie rozpočtu obce Čremošné na rok 2019 

7. Schválenie   VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

8. Určenie zástupcu starostu 

9. Určenie poslanca OZ vedením Obecného zastupiteľstva 

10. Schválenie platu starostu 

11. Schválenie platu zástupcu 

12. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií 

13. Súhrnná správa hlavného kontrolóra obce Čremošné k vykonaným kontrolám za rok 

2018 

14. Schválenie výšky odmien za II. polrok 2018  

15. Schválenie odmien pre kronikárku a chlórovača  za rok 2018 

16. Rôzne 

A) Prehodnotenie služieb advokátskej kancelárie JUDr. Silvie Tatarkovej 

B) Žiadosť o preplatenie starej dovolenky 

C) Schválenie odmien novozvoleným poslancom za jedno zasadnutie OZ, písanie 

kroniky a chlórovanie 

17. Diskusia 

18. Záver 

 
 
 
 

 



Bod 1: Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová, ktorá privítala 
prítomných poslancov, hostí a  predniesla návrh programu verejného riadneho zasadnutia OZ 
podľa pozvánky. 

Opýtala sa, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania. Nikto sa 
neprihlásil. Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania.  

 

Výsledok hlasovania 

 Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.  

Z prítomných: 5 

Za: 5    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

 

Bod 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení: 

Zapisovateľ zápisnice:  Viera Jariabková 

Overovatelia zápisnice:          Alena Hrušíková 

       Mgr. Eva Beňová  

 

Bod 3:  Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 11/2018 – splnené 

 

 

Bod 4: Interpelácie 

Do interpelácie sa neprihlásil žiadny poslanec ani občan 
 

 

 



Bod 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Čremošné k rozpočtu obce 

 

Hlavná kontrolórka obce Čremošné poslala  stanovisko všetkým poslancom a odporučila OZ 

schváliť rozpočet obce Čremošné na rok 2019 

Uznesenie č. 12/2018  
 
Obecné zastupiteľstvo obce  Čremošné po prerokovaní predloženého materiálu  
 
 

Berie na vedomie 
A) 

 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Čremošné k rozpočtu obce  
 

 
Bod 6: Schválenie rozpočtu obce Čremošné na rok 2019 

 

Poslanci OZ dostali návrh rozpočtu obce Čremošné vopred, do 7 dní od zverejnenia nepodal 

nik námietky ani podnety k navrhnutému rozpočtu obce. Starostka požiadala poslancov OZ 

o schválenie rozpočtu obce Čremošné na rok 2019.  

 

Uznesenie č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné schvaľuje rozpočet obce Čremošné na rok 2019 

nasledovne:  

               Návrh na rok 2019 
Bežné príjmy celkom                € 49.236,00 
Bežné výdavky celkom             € 49.236,00 
Prebytok +/schodok                  € 0 
 

   Návrh na rok 2019 
Kapitálové príjmy celkom         € 0 
Kapitálové výdavky celkom      € 20.000,00 
Prebytok + / schodok                 € 20.000,00 
 
 

Návrh na rok 2019 
Výdavkové finančné operácie   € 0 
Príjmové finančné operácie            € 20.000,00  
Prebytok + / schodok                      € 20.000,00 
 

                                                                Návrh na rok 2019 
Príjmy celkom                                 € 69.236,00  



Výdavky celkom                        € 69.236,00 
Prebytok + / schodok                     € 0 
 

Výsledok hlasovania 

 Z prítomných: 5 

Za: 4    zdržal sa: 1   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – zdržala sa 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

 

Bod 7:  Schválenie   VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

Poslanci OZ dostali návrh Všeobecne záväzného nariadenia  obce Čremošné (ďalej len 

„VZN“)vopred, do 7 dní od zverejnenia nepodal nik námietky ani podnety k navrhnutému 

VZN obce. Starostka požiadala poslancov OZ o schválenie VZN obce Čremošné na rok 2019.  

 

Uznesenie č. 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Čremošné o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Výsledok hlasovania 

 Z prítomných: 5 

Za:4    zdržal sa: 1   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – zdržala sa  

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 



Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

Bod 8:  Určenie zástupcu starostu 

Starostka obce informovala poslancov OZ o určení zástupcu starostu. Starostka si určila za 

zástupcu starostu Vieru Jariabkovú. 

 
Uznesenie č. 15/2018  
 
Obecné zastupiteľstvo obce  Čremošné po prerokovaní  
Berie na vedomie 
Informáciu starostky obce Čremošné o určení zástupcu starostky  
 

Bod 9:  Určenie poslanca OZ vedením Obecného zastupiteľstva 

Starostka obce určila z poslaneckého zboru jednu poslankyňu vedením Obecného 

zastupiteľstva a to Vieru Jariabkovú.  

Uznesenie č. 16/2018  
 
Obecné zastupiteľstvo obce  Čremošné po prerokovaní  
Berie na vedomie 
Určenie poslankyne OZ Viery Jariabkovej  vedením Obecného zastupiteľstva 
 

Bod 10:  Schválenie platu starostu 

Starostka informovala poslancov OZ o základnom plate ktorý vychádza zo zákona 253/1994 

o právnom postavení platobných pomerov starostov obcí a primátorov.   

 

Uznesenie č 17/2018 

 schvaľuje 

OZ schvaľuje plat starostky podľa § 4 ods. 1 a 2 v zmysle Zákona 253/1994 o právnom 

postavení platobných pomerov starostov obcí a primátorov nasledovne: pri obci do 500 

obyvateľov je to 1,65 násobok priemernej mzdy € 954,00 x 1,65 = 1 574,10 znížený na 

úväzok 0,5 pracovnej doby = t.j. konečná suma platu € 787,05.  

 

Výsledok hlasovania 

 Z prítomných: 5 

Za: 4    zdržal sa: 1   proti: 0 



Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – zdržala 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

Bod 11:  Schválenie platu zástupcu starostu 

OZ taktiež vzalo na vedomie mesačnú odmenu zástupkyni starostky vo výške 10% zo 

schváleného platu starostky obce  

 

Uznesenie č. 18/2018 

schvaľuje 

OZ schvaľuje mesačnú odmenu zástupkyni starostky vo výške 10% zo schváleného platu 

starostky obce 

 

Výsledok hlasovania 

 Z prítomných: 5 

Za: 4    zdržal sa: 1   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – zdržala 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

 

Bod 12:  Zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií 

Starostka obce informovala poslancov OZ o zriadených komisiách a o určení predsedov 

a členov jednotlivých komisií. 



1. Ekonomická komisia:   predseda: Alena Hrušíková 

     členovia: JUDr. Lýdia Pagáčová 

                  Ing. Tatiana Simandlová 

2. Komisia verejného poriadku:  predseda: Miroslav Krajčír 

     členovia: Tomáš Hrušík 

              PhDr. Pavol Petránek 

3. Kultúrna komisia:    predseda: Mgr. Eva Beňová 

členovia: Mgr. Katarína Harkabuzová 

          Viera Jariabková 

Uznesenie č. 19/2018 

schvaľuje 

OZ schvaľuje vytvorenie komisií a zároveň schvaľuje predsedov a členov jednotlivých 

vykreovaných komisií. 

 

Výsledok hlasovania 

 Z prítomných: 5 

Za: 5    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

Bod 13:  Súhrnná správa hlavného kontrolóra obce Čremošné k vykonaným kontrolám 

za rok 2018 

Hlavná kontrolórka obce poslala mailom poslancom OZ súhrnnú správu k vykonaným 

kontrolám za rok 2018 – príloha k zápisnici.  

Uznesenie č. 20/2018 

Berie na vedomie 

OZ berie na vedomie súhrnnú správu k vykonaným kontrolám za rok 2018  

 



Bod 14:  Schválenie výšky odmien za II. polrok 2018  

Starostka obce navrhla poslancom OZ schváliť odmeny poslancom za II. polrok 2018 

nasledovne: 

Mgr. Katarína Harkabuzová  2 x 15,00 

Bc. Gabriela Sviteková  2 x 15,00 

Ing. Tomáš Svitek   2 x 15,00 

Navýšenie poslaneckej odmeny: 

Elena Gregorová   2 x 15,00 + € 80,00 

Viera Jariabková   2 x 15,00 + odmena zástupkyne 

Odmenu za chlórovanie pre Ľubomíra Chorvátha vo výške € 80,00  

 

Uznesenie č. 21/2018 

schvaľuje 

OZ schvaľuje výšku odmien poslancov za II. polrok 2018 nasledovne:  

Mgr. Katarína Harkabuzová  2 x 15,00 

Bc. Gabriela Sviteková  2 x 15,00 

Ing. Tomáš Svitek   2 x 15,00 

Navýšenie poslaneckej odmeny: 

Elena Gregorová   2 x 15,00 + € 80,00 kronika 

Viera Jariabková   2 x 15,00 + odmena zástupkyne 

Odmenu za chlórovanie pre Ľubomíra Chorvátha vo výške € 80,00  

 

Výsledok hlasovania 

 Z prítomných: 5 

Za: 5    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – za 

Viera Jariabková – za 



Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

Bod 15:  Schválenie odmien pre kronikárku a chlórovača  za rok 2018 

 

OZ schválilo odmenu pre kronikárku a pre chlórovača každému vo výške € 80,00 

 

 

Bod 16:  Rôzne 

A) Prehodnotenie služieb advokátskej kancelárie JUDr. Silvie Tatarkovej 

Starostka požiadala JUDr. Tatarkovú o predloženie prác advokátskej kancelárie za 

II. polrok 2018.  

Svitek – keďže sa riešil len prechod Krrajčír, ale vidím, že tu Krajčír sedí, tak sa 

riesiť nič nebude, ja som len chcel, aby Fajčákovci mali kade chodiť.  

Tatarková – mám mesačný paušál dohodnutý, nemám nastavenú zmluvu na 

riešenie len jednej veci. Prejednáva sa oveľa viac vecí, nielen osobne ale aj 

telefonicky.  

Svitek – starostova žena z Hornej Štubne sa ma pýtala, či my taká malá obec 

potrebujeme právnika? Ja som tiež vo vedúcej funkcii a nemám právnika. 

Simandlová – nemôže sa porovnávať obec aká je veľká, ale keď ste volili starostu, 

tak ste nemali požiadavku, že starosta musí byť právnik. Tak potrebujete 

právničku pretože dnešná legislatíva sa neustále mení. 

Krajčír – na to, čo sa v obci kedysi robilo a všetko prešlo. Nikomu sa nič nestalo, 

suma je dosť pre našu obec, ale ide o ochranu náš všetkých. 

 

Uznesenie č. 22/2018 

schvaľuje 

OZ schvaľuje pokračovanie právnych služieb advokátskej kancelárie JUDr. Silvie Tatarkovej. 

 

Z prítomných: 5 

Za: 5    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 



Mgr. Eva Beňová – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

B) Žiadosť o preplatenie starej dovolenky 

Starostka požiadala o preplatenie starej dovolenky za rok 2017 čo predstavuje 10 

dní 1 deň = 37,32 čo pri 10 dňoch € 373,20 a ktorá bude preplatená z rozpočtu 

obce na rok 2019  

 

Uznesenie č. 23/2018 

schvaľuje 

OZ schvaľuje preplatenie starej dovolenky za rok 2017 čo prestavuje 10 dní € 373,20 a ktorá 

bude preplatená z rozpočtu obce na rok 2019.  

 

Z prítomných: 5 

Za: 5    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

C) Schválenie odmien novozvoleným poslancom za jedno zasadnutie OZ, písanie 

kroniky a chlórovanie 

Starostka požiadala poslancov OZ o schválenie odmien za jedno zasadnutie OZ 

v nezmenenej  výške a to: € 15,00 navrhla navýšenie odmeny kronikárke 

a chlórovačovi na ročnú odmenu vo výške € 100,00 

Uznesenie č. 23/2018 

schvaľuje 



OZ schvaľuje odmeny poslancom OZ za jedno zasadnutie v nezmenenej výške € 15,00 

a navýšenie odmeny kronikárke a chlórovačovi vo výške € 100,00.  

 

Výsledok hlasovania 

 Z prítomných: 5 

Za: 5    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Mgr. Eva Beňová – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

Bod 17: Diskusia 

Starostka – požiadala aktivačných  o zadováženie vianočného stromčeka pred obecný úrad do 

štvrtku 6.12.2018. Ďalej informovala o zakúpení mikulášskych balíčkov pre 8 detí do 15. 

rokov.  Stretnutie pri vianočnom stromčeku na 8.12.2018 o 17:00 h a 20.12.2018 o 17:00 

stretnutie v sále KD na Vianočný punč 

 

Bod 18:  Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

Zápisnicu napísala:    Viera Jariabková 

 

Overovatelia zápisnice:   Alena Hrušíková 

    

  Mgr. Eva Beňová 

 
 
 
V Čremošnom, dňa: 04.12.2018 
 

Mgr. Zuzana Chorváthová 
           starostka obce 

 


