
Zápisnica z Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 16.09.2015 o 18:00 v kancelárii OcÚ Čremošné 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Interpelácie 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Finančné hospodárenie 

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:  Elena Gregorová 

Overovatelia zápisnice:         Mgr. Katarína Harkabúzová 

       Gabriela Sviteková 

 

Bod 3: Interpelácie  

 OZ sa opätovne zúčastnil chatár Ivan Libič -  vrátil sa k tlačivu - s kontrolou úloh, 

ktoré doniesol na OZ 15.04.2015. Prvým bodom bolo zriadenie obchodu v obci. 

Starostka – obec nemá priestor, ktorý by ponúkla do prenájmu záujemcovi o zriadenie 

prevádzky. V obci sa nenachádza oficiálna prevádzka. 

Libič – požiadal o riešenie tejto situácie. Navrhol využiť na prevádzku priestor šatne na 

obecnom úrade. Podľa pána Libiča je riešením, aby si obec vytvorila prevádzku, ktorá bude 

otvorená 6 dní v týždni na dve hodiny v čase od 8:00 do 10:00 s tým, že si obec na vlastné 

náklady zakúpi tovar a bude platiť človeka, ktorý bude predávať. Navrhol zasponzorovanie 

podnikateľa, ktorý by predával tým, že by neplatil za priestory ani za elektrinu. 

Starostka – argumentovala, že zriadenie obchodu v réžii obce je stratová záležitosť. 



Sviteková – navrhlo osloviť podnikateľov, ktorí majú vlastné prevádzky v iných obciach 

Starostka – títo ľudia boli oslovení, ale nemali záujem, nakoľko by to bolo pre nich 

nerentabilné. 

Hlavná kontrolórka Mattová – obec nemá taký rozpočet, aby mohla prevádzkovať obchod, je 

to potrebné zvážiť, pretože sa nejedná len o samotný priestor, ale aj o všetky vedľajšie 

aktivity ako je schválenie hygienou, vytvorenie živnosti na obec – za všetky úkony by obec 

musela zaplatiť poplatky. Súhlasila s vypracovaním podrobnej analýzy.  

Libič – ďalším bodom bol prístup na cintorín 

Starostka – celá vec je v riešení, dal sa vypracovať geometrický plán, ktorý určí vlastníkov 

pozemku. 

Libič – tretím bodom bol vývoz komunálneho odpadu – požiadal o vyššiu frekvenciu vývozu 

KO v letnej sezóne – každý týždeň. Vývoz bioodpadu sa v obci vôbec nerieši, obyvatelia obce 

sústavne vyvážajú bioodpad do veľkokapacitného kontajneru. Umiestnenie kontajnerov za 

zvonicou je neestetické , nakoľko ten priestor má slúžiť ako námestie obce nie ako zberný 

dvor.  

Hlavná kontrolórka Mattová – navrhla vypracovanie analýzy, skonštatovala, že nie všetci 

majitelia nehnuteľností v katastri si plnia svoje povinnosti v platení daní za KO. 

Libič – porovnal na základe rozpočtu koľko má obec príjem za vyberanie za KO: P: € 

2.200,00 a V: € 2.300,00. Skonštatoval, že pokiaľ občan neplatí dane, je potrebné vymáhanie 

nedoplatkov, ako aj zverejnenie neplatičov v tabuli obce, prípadne vyhlásenie v OR. Pokiaľ sa 

občania dožadujú častejšieho vývozu KO, je potrebné zvýšiť daň za KO. Kontajnery na 

separovaný zber sú malé je potrebné požiadať o väčšie nádoby. 

Starostka – požiada TS o vypracovanie ponuky na prenájom kontajnerov, ako aj o častejší 

vývoz KO. 

Libič – štvrtým bodom v interpelácii bolo umiestnenie odpadového koša na Hurpíne. 

Skonštatoval, že táto úloha bola splnená, ale ako bol kôš osadený neboli z neho odpadky 

vysypané mesiac. Navrhol zamestnať VP pracovníkov. Ponúkol sa, že on bude chodiť 

vynášať odpadky ak to obec nedokáže zabezpečiť. Taktiež navrhol aktivizovať občanov, deti 

minimálne 2 x do roka pripraviť zber odpadu v okolí komunikácie ako aj na lúke na Hurpíne 

– jar a jeseň. 

Piatym dotazom bolo odhŕňanie cesty v zimnom období, nakoľko sa blíži zima. 

Starostka – stretnutie s novým vedúcim na SSC v Turčianskych Tepliciach. 



Libič – nepostačuje ústne jednanie, je potrebné napísať požiadavku na ŽSK s argumentom, že 

vozidlá sa majú kde otáčať. Taktiež požiadať o solenie komunikácie nie len posýpanie 

pieskom.  

Šiestym dotazom bola zákazová značka pre chránené pásmo – písomne požiadať odbor 

životného prostredia o osadenie zákazu vjazdu na Hurpíne. Následne na to by mala obec na 

vlastné náklady vytvoriť karty, ktoré budú oprávňovať majiteľov nehnuteľností na tomto 

území na vstup. 

Siedmym bodom – opätovne apeloval na vytvorenie komisií. Požiadal o vysvetlenie prečo sa 

ešte nevytvorili. Komisie majú slúžiť na kontrolu a pomoc starostke. 

Hlavná kontrolórka Mattová – aké komisie má na mysli a ich počet. Je potrebné vyriešiť 

financovanie, alebo to budú členovia robiť dobrovoľne. Taktiež sa spýtala pána Libiča, či 

chodil často na OZ za pána Hrušku, či aj jemu dával úlohy, ktoré má splniť počas funkčného 

obdobia. 

Libič – snahou je nastavenie novej kultúry. Zhodnotil funkčné obdobia predchádzajúcich 

starostov Kráľa a Hrušku. Výhrady voči starostke nemá. 

Hlavná kontrolórka Mattová – skonštatovala, že nie je jednoduché pracovať v komisiách, je to 

o výbere zodpovedných ľudí, ktorí dokážu zvládnuť svoje úlohy a povinnosti. Je potrebné 

urobiť návrhy a ich následné odsúhlasenie.  

Libič – Siedmym dotazom – prístupová cesta k lyžiarskemu stredisku. Navrhol dokončiť 

odkúpenie pozemkov pod cestu. Všetky zmluvy sú pripravené u advokáta Žirku – je potrebné 

túto záležitosť dotiahnuť.  

Starostka – obec platila 5 rokov SPF nájom za pozemky pod prístupovú cestu k vlekom. 

Počas tohto obdobia sa situácia s vlekmi nezmenila a táto situácia naďalej trvá. 

Libič – bola uzatvorená neefektná nájomná zmluva pretože podľa neho mal byť prenájom 

pozemkov za € 1,00 nakoľko pozemky slúžia obyvateľom. 

Starostka – zmluvu nemá k dispozícii, ako SPF určil cenu za pozemky starosta každoročne 

uhrádzal sumu € 316,00.  

Libič – vybudovanie nových ciest v rámci eurofondov kde sa aj zapoja Libič, Necpál, 

Petránek. Je potrebné vypracovať stavebné povolenie. Výzva na erofondy na budovanie 

nových ciest má byť vyhlásená v marci 2016.  

Ďalej vo ôsmom dotaze sa pýtal na plat starostky, na úväzok ako aj na odmeny poslancov za 

jedno sedenie OZ. 

Starostka – 0,5 % úväzok plat € 737,00 poslanci jedno zasadnutie OZ € 40,00. Spýtal sa na 

základe čoho bol plat vypočítaný, keď maximum do 500 obyvateľov je € 1278,00 plný 



úväzok. Pri polovičnom úväzku ba mal byť plat starostu € 639,00. Po prepočte plat starostu 

tvorí 40% z rozpočtu obce. Rozpočet obce je € 35,000,00 

Hlavná kontrolórka Mattová – základná práca sa musí urobiť čím ďalej sa kladú väčšie 

nároky na obce. 

Libič – deviaty dotaz – poukázal na vysokú daň za ubytovanie € 1,00, taktiež za platby za 

telefóny. Vidí úsporu v prehodnotení platieb za elektrinu. 

Gragorová – pozitívne zhodnotila prácu starostky, ako aj odvádzanie poplatku za ubytovanie. 

Libič – porovnal daň za ubytovanie s obcou Krahule a navrhol túto alternatívu aj pre obec 

Čremošné. 

 

Bod 4:  Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 10/2015 – splnené 

Uznesenie č. 11/2015 – splnené 

 

 

Bod 5: Finančné hospodárenie  

Starostka obce informovala poslancov OZ o stave účtu: na bežnom účte obce sa k dnešnému 

dňu nachádza € 26.425,86  

Dane ešte všetci poplatníci neuhradili do konca septembra sa budú zasielať výzvy na 

zaplatenie. Bude sa odpovedať na žiadosti o zníženie poplatku za KO – vyhovieť tým 

majiteľom nehnuteľností, ktorí poslali písomnú žiadosť.  

 

Bod 6: Rôzne 

 

Starostka obce informovala o neuzatvorenej záležitosti prechodu na miestny cintorín. 

Dal sa vypracovať geometrický plán, ktorý musel geodet rozdeliť na dve časti. Objednávku 

zadalo Urbárske spoločenstvo Čremošné. Vypracovaný a zavkladovaný geometrický plán ešte 

nemáme. V súvislosti s prechodom boli sťažnosti na pani Kluchovú, ktorá nepustila 

záchranárov do susedného domu pri zranení dieťaťa. Ako náhle budeme mať geometrický 

plán môžeme pokračovať v riešení danej situácie. 

Ďalej starostka informovala o nasledujúcom zasadnutí OZ z dôvodu odpredaja 

pozemku pani Murčovej. Dátum upresní a uverejní oznam na webovej stránke z dôvodu 

dodržania lehoty zverejnenia návrhu uznesenia a kúpnopredajnej  zmluvy.  



V mesiaci október je naplánované posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, 

požiadala o vypracovanie zoznamu občanov nad 60 rokov, ako aj vypracovanie objednávky 

na nákupné poukazy. Jeden poukaz v hodnote € 5,00 jubilanti € 10,00. Poslancov OZ 

požiadala o účasť na posedení, ako aj pri príprave celého posedenia. Posedenie sa uskutoční 

14.10.2015 o 17:00 v sále KD.  

 

Bod 7: Diskusia 

 

Starostka – na základe podnetu a súhlasu poslancov OZ budú vytvorené 3 komisie a to: 

1. Finančná – predsedom Ing. Tomáš Svitek 

2. Životného prostredia a verejného poriadku – Bc. Gabriela Sviteková 

3. Kultúrno – sociálna – Ing. Katarína Harkabuzová 

 

Uznesenie č. 12 /2015 

A) OZ berie na vedomie predložené návrhy na vytvorenie komisií 

B) OZ schvaľuje vytvorenie komisií 

1. Finančná – predsedom Ing. Tomáš Svitek 

2. Životného prostredia a verejného poriadku – Bc. Gabriela Sviteková 

3. Kultúrno – sociálna – Ing. Katarína Harkabuzová 

 

Hlasovanie/ Za:4 Proti:0  Zdržal sa:0  Z prítomných:4 

 

Uznesenie č. 13 /2015 

A) OZ ukladá poslancom OZ navrhnúť dvoch členov do každej komisie   

1. Finančná – predsedom Ing. Tomáš Svitek 

2. Životného prostredia a verejného poriadku – Bc. Gabriela Sviteková 

3. Kultúrno – sociálna – Ing. Katarína Harkabuzová 

 

Termín: nasledujúce zasadnutie OZ  Z: predsedovia komisií 

 

Hlasovanie/ Za:4 Proti:0  Zdržal sa:0  Z prítomných: 

 

 

 



Bod 8:  Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

Zápisnicu napísala:  Elena Gregorová  .......................................... 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Harkabuzová .......................................... 

    Gabriela Sviteková  .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čremošnom, dňa: 16.09.2015 

 

 

 

 


