Zápisnica z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 08.11.2016 o 18:00 v kancelárii OcÚ Čremošné
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácie
5. Doplnenie rozpočtu o špeciálne služby
6. Rôzne:
a) VZN o malých zdrojoch znečisťovania
b) Zákon o poplatku za rozvoj
c) Predaj hasičského vozidla GAZ
d) Inventúra 2016
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. Poslankyňa Katarína
Harkabuzová navrhla doplniť program o bod 5. Doplnenie rozpočtu o špeciálne služby – po
doplnený bodu bol program jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
Bod 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení:
Zapisovateľ zápisnice:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Katarína Harkabuzová
Ing. Tomáš Svitek

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 6/2016 – splnené
Bod 4: Interpelácie
Do interpelácií sa neprihlásil žiaden poslanec ani občan.

Bod 5: Doplnenie rozpočtu o špeciálne služby
Poslankyňa Katarína Harkabuzová, navrhla doplniť rozpočet o špeciálne služby – právne
služby pre obec.
Vytvorenie novej položky v rozpočte 637005 v sume € 500,00 za 2 mesiace november
a december.

Rozpočtové opatrenie v kompetencii obecného zastupiteľstva č. 1/2016
Obce Čremošné
Poslanecký návrh
Obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 1/2016 Obce Čremošné
nasledovne:
Rozpočet
Čiastková úprava
Celkom
Časť výdavky:
Bežné výdavky
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

30 384

0

30 384

Na položke 635006 Údržba objektov znižujeme rozpočet o 500,00 € z dôvodu
predpokladu nevyčerpania finančných zdrojov. Zostatok finančných prostriedkov na
položke 635006 bude suma 1.483,00 €. Zároveň na položke 637005
vytvárame rozpočet na právnické služby vo výške 500,00 € z dôvodu potreby
právneho poradenstva v problematike modernizácia lyžiarskeho areálu Medvedia
dolina v katastri obce Čremošné.
Táto právna služba bude využívaná aj v zastupovaní obce v iných prípadoch.
Bežné príjmy
45 184,21 €
Kapitálové príjmy
0,00 €
Finančné operácie
20 000,00 €
Rozpočtové príjmy celkom: 65 184,21 €
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rozpočtové výdavky celkom:

40 719,56 €
18 800,00 €
1 200,00 €
60 719,56 €

Celkový rozpočet je prebytkový.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Z prítomných: 4
Celkový počet poslancov OZ: 5
Dôvodová správa k návrhu rozpočtového opatrenia v kompetencii OZ č. 1/2016 – ako príloha
k zápisnici.
Bod 6: Rôzne
a) VZN o malých zdrojoch znečisťovania – starostka obce navrhla vypracovať VZN
o malých zdrojoch znečisťovania, ktoré je potrebné schváliť na najbližšom
zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať 9.12.2016.
b) Zákon o poplatku za rozvoj – starostka obce informovala poslancov OZ o novom
zákone o poplatku za rozvoj. Zároveň požiadala o naštudovanie zákona a následné
vyjadrenie, či je potrebné vypracovanie VZN o poplatku za rozvoj.
c) Predaj hasičského vozidla GAZ – na členskej hasičskej schôdzi, bolo navrhnuté,
aby sa hasičské vozidlo GAZ odpredalo a zakúpilo by sa nové 8 miestne vozidlo
pre hasičský zbor.
d) Inventúra 2016 – starostka obce požiadala členov inventarizačnej komisie
o vypracovanie správy a kontroly inventarizačného majetku obce. Inventúru je
potrebné vykonať do 14.12 2016.

Bod 7: Diskusia
Starostka obce – blíži sa advent, navrhla zakúpiť adventný veniec, ktorý by bol umiestnený
v areáli obecného úradu. Veniec by bolo vhodné urobiť do prvej adventnej nedele, kde by
bola zažatá prvá adventná sviečka. Na hasičskej schôdzi požiadala hasičov o vytvorenie
trojčlennej skupiny hasičov, ktorí budú každý tretí mesiac vymetať komín. Do každej
domácnosti by sa zakúpil blok, do ktorého by vpísali dátum vyčistenia komína s pečiatkou
DHZ.
-

Na hasičskej schôdzi bolo vytknuté niekoľko vecí týkajúcich sa úradu: Jozef Jariabka
vytkol smerovníky, ktoré podľa jeho názoru nespĺňajú funkciu, pretože sa mali dať
urobiť veľké tabule, na každej jednej tabuli by bolo vždy jedno číslo domu. Ďalej
vytkol vyrúbenie dane za komunálny odpad pre rodinu Fajčárovú, ktorá býva v dome
p. Gregussa. S pani Fajčárovou som sa stretla, overila som na mestskom úrade

v Turčianskych Tepliciach úhradu, na základe tohto zistenia sa im daň za komunálny
odpad nevyrúbi, pretože je uhradená v mieste trvalého pobytu. Taktiež vytkol
nezrekonštruovanie starej cesty k domu Jozefa Sviteka, z dôvodu odvolávania sa na
verejné obstarávanie.
-

Dagmar Jariabková – tvrdila, že na obecnom rezervoári nemala stáť uzamknutá
budova, ale len strecha na petkách. Priestor mal byť uzavretý len plachtou. Tvrdí, že
toto povolenie bolo napísané na obecnom úrade.

Poslanec Tomáš Svitek – navrhol dať vypracovať už teraz 3 cenové ponuky na
rekonštrukciu starej cesty vedúcej k miestnemu cintorínu.
Bod 8: Záver
Starostka obce poďakovala poslancom a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zápisnicu napísala:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Katarína Harkabuzová ...........................................
Ing. Tomáš Svitek

V Čremošnom, dňa: 08.11.2016

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

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

