
Zápisnica z Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 20.11.2019 o 16:00 v kancelárii OcÚ Čremošné 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

PROGRAM:  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Interpelácie 

5. Rozpočet obce na rok 2020 

6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

7. VZN o prevádzke cintorína v obci Čremošné 

8. Rôzne 

A) Audit  

9. Diskusia 

10. 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. Nik sa 
neprihlásil o doplnenie programu. Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania.  

 

Výsledok hlasovania 

 Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.  

Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Veronika Jariabková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – ospravedlnený 

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 

       Tomáš Hrušík  

 

Bod 3:  Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 14/2019 – splnené 

Uznesenie č. 15/2019 – splnené 

Uznesenie č. 16/2019 – splnené 

 

 

Bod 4: Interpelácie 

Do interpelácie sa neprihlásil žiadny poslanec ani občan 
 

 

 

Bod 5: Rozpočet obce Čremošné na rok 2020 

 

Materiály na prerokovanie boli zaslané poslancom OZ mailom. Nik z poslancov ani občanov 

nemal návrh na zmenu rozpočtu. Pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 17/2019  
 
Obecné zastupiteľstvo obce  Čremošné po prerokovaní predloženého materiálu 

schválilo návrh rozpočtu obce Čremošné na rok 2020 
 
 
Výsledok hlasovania 

Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 



Veronika Jariabková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – ospravedlnený 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

 
 

Bod 6: VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Materiály na prerokovanie boli zaslané poslancom OZ mailom. Poslankyňa Viera Jariabková 

podala návrh na úpravu VZN v § 3 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku  ods. 4  Obec 

poplatok zníži rozhodnutím na základe žiadosti poplatníka ak sa počas zdaňovacieho obdobia 

nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní, ďalej ak je osoba staršia ako 70 

rokov (predloženie OP k žiadosti), je majiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím (predloženie preukazu so žiadosťou) a to vo výške 35 % čo 

predstavuje 0,0463 EUR za osobu a kalendárny deň (16,90 EUR). Pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

Uznesenie 18/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce  Čremošné po prerokovaní predloženého materiálu  VZN 

schválilo návrh VZN č.1/2019 o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

Výsledok hlasovania 

Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Veronika Jariabková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – ospravedlnený 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 



Bod 7: VZN prevádzkový poriadok cintorína obce Čremošné 

Materiály na prerokovanie boli zaslané poslancom OZ mailom. Nik z poslancov ani občanov 

nemal návrh na zmenu navrhovaného VZN. Pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

Uznesenie 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce  Čremošné po prerokovaní predloženého materiálu  VZN 

schválilo návrh VZN č.2/2019 prevádzkový poriadok cintorína obce Čremošné 

 

Výsledok hlasovania 

Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Veronika Jariabková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – ospravedlnený 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 

Bod 8: Rôzne 

A) Audit – dňa 8.10.2019 bol vykonaný audit – správa nezávislého audítora v prílohe 

zápisnice. 

 

Bod 9:  Diskusia 

 

Starostka – vysvetlila jednému hasičovi, ktorý prišiel na OZ. Jednalo sa o prebratie nových 

hasičských uniforiem, ďalej informovala o potrebe vytvorenia napr. nájomnej zmluvy medzi 

obcou a DHZ, nakoľko je jediná, ktorá má podpísanú hmotnú zodpovednosť na celý majetok. 

Poukázala na rozmnožovanie kľúčov z úradu.  

JUDr. Tatarková – zverenie kľúčov iným bez podpisu a súhlasu nie je správne, keby sa 

čokoľvek stalo a niečo stratilo, pri zistení škody a platení poistky  by nebolo preplatené nič. 

Navrhla zriadiť pre všetkých, ktorí majú kľúče signalizačné zariadenie, ktoré bude hradiť 

obec , ale pri prihlásení sa pod individuálnym kódom sa bude vedieť, kto a kedy vstúpil do 

budovy a v prípade poškodenia bude vzniknutú škodu hradiť prihlásený človek.  



Svitek – nesúhlasil s rozmnožovaním kľúčov. Predseda DHZ to urobil aj napriek jeho 

nesúhlasu. Je sklamaný a nespokojný s prístupom členov výboru k majetku.  

Starostka - informovala poslancov OZ o pracovnom stretnutí  ohľadom výmeny svietidiel 

verejného osvetlenia, ako aj zriadenie stĺpa s verejným osvetlením – led osvetlenie. 

Umiestnenie stĺpa k pozemku pána Baláža. Po zisťovaní a porovnávaní cien sa táto cenová 

ponuka javila ako najlepšia. 

Stojisko – pohýna sa lepším smerom 

Umiestnenie fotopascí  po zriadení stojiska.  Musíme dodržať postup o informovaní o zriadení 

fotopasce (advokátska kancelária zistí prsný postup) 

Mikuláš – spýtala sa poslancov OZ, či má význam robiť pre deti z obce takéto podujatie, 

nakoľko sa minulý rok zúčastnili až dve deti.  

Mikulášska zábava – 7.12.2019 – zistiť cenu za hranie, ak by bola cena vysoká večierok sa 

nebude konať. 

Adventný veniec – výrobu bude mať na starosti Katarína Harkabuzová s pomocníkmi. 

Stromček – pripraviť vianočný stromček do jeho rozsvietenia na Mikuláša.  

Hrušíková – v budúcnosti  naplánovať rekonštrukciu sály nakoľko je tam zlý vzduch 

 

Bod 10:  Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

Zápisnicu napísala:    Viera Jariabková 

 

Overovatelia zápisnice:   Alena Hrušíková 

    

  Tomáš Hrušík 

 
 
 
 
V Čremošnom, dňa: 20.11.2019 
 
 
 

Mgr. Zuzana Chorváthová 
           starostka obce 


