Zápisnica z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 09.12.2016 o 17:00 v sále KD Čremošné
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácie
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017
6. Schválenie VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia
7. Rôzne:
a) Vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce Čremošné
b) Koncoročné odmeny – poslanci, kronikárka, voda
c) Riešenie, koordinácia činnosti, súčinnosť a plnenie záväzkov obce pri budovaní
inžinierskych sietí pre investíciu celonárodného významu, ktorá je v Stratégii
rozvoja cestovného ruchu na roky 2014- 2020 schválená vládou SR
d) Voľba výboru DHZ Čremošné – veliteľ Roman Prokša
e) Osadenie vypuklého zrkadla na zákrute
f) Zaslanie žiadosti na SSE ohľadom vytvorenia ďalšieho odberného miesta na
zriadenie verejného osvetlenia
8. Diskusia
9. Záver

Bod 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová , ktorá privítala
prítomných poslancov, hostí a oboznámila ich s programom. Zároveň navrhla zmenu
programu – doplnenie v bode 7 Rôzne o písmená d) Voľba výboru DHZ Čremošné – veliteľ
Roman Prokša, e) Osadenie vypuklého zrkadla na zákrute a f) Zaslanie žiadosti na SSE – po
doplnení bodov bol program jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
Z prítomných: 5
Za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

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

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Elena Gregorová
Bc. Gabriela Sviteková

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 7/2016 – splnené
Bod 4: Interpelácie
Do interpelácií sa neprihlásil žiaden poslanec ani občan.
Bod 5: Schválenie rozpočtu obce na rok 2017
Poslankyňa Katarína Harkabuzová, navrhla schváliť rozpočet obce Čremošné na rok 2017.
Rozpočet bol tvorený po konzultácii a účtovníčkou a aj jednotlivé položky v ňom boli
doplnené podľa reálneho účtovania v roku 2016.
Návrh rozpočtu obce bol verejne sprístupnený dňa 24.11.2016, spôsobom obvyklým (úradná
tabuľa, internet) v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
zmien a doplnkov, na základe uvedených skutočností odporúčam
obecnému zastupiteľstvu v obci Čremošné predložený návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť
Obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 8/2016
OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017 nasledovne:
Bežné príjmy: € 43.580,00
Kapitálové : € 0,00
Finančné operácie: € 18.000,00
Príjmy celkom: € 61.580,00
Vo výdavkovej časti:
Bežné výdavky: € 43.000,00
Kapitálové výdavky: € 18.000,00
Finančné operácie: € 580,00

Finančné výdavky spolu: € 61.580,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 je vyrovnaný

Hlasovanie/ Za:5

Zdržal sa:0

Proti:0

Z prítomných:5

Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5
Bod 6: Schválenie VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia
Poslanec Tomáš Svitek navrhol schváliť Všeobecne záväzné nariadenie obce Čremošné (ďalej
„VZN“) o poplatku za znečisťovanie ovzdušia - návrh VZN bolo verejne prístupný dňa
24.11.2016, spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, internet) v zákonom stanovenej lehote, t.j.
najmenej 15 dní pred jeho schválením a neboli navrhnuté žiadne zmeny, po schválení
obecným zastupiteľstvom VZN č. 2/2016 nadobudne účinnosť od 1.1.2017.
Obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 9/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čremošné o poplatku za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pod číslom
2/2016.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5

Bod 7: Rôzne
a) Vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce Čremošné
Starostka obce informovala poslancov OZ o vyhlásení výberového konania
nakoľko predchádzajúca kontrolórka zložila funkciu. Po odsúhlasení na OZ sa na
web stránke obce zverejní výberové konanie s podmienkami. Na prvom zasadnutí
OZ v roku 2017 sa schváli nový kontrolór obce Čremošné.

Uznesenie č. 10/2016
OZ schvaľuje vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce Čremošné
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5
b) Koncoročné odmeny – poslanci, kronikárka, voda
Uznesenie č. 11/2016
OZ schvaľuje odmeny poslancom OZ za II. polrok 2016, kronikárka a chlórovanie
Viera Jariabková – 3 x €15,00
Ing. Katarína Harkabuzová – 3 x €15,00
Elena Gregorová – 3 x € 15,00 + navýšenie poslaneckej odmeny o € 80,00 ako kronikárke
obce
Bc. Gabriela Sviteková – 2 x € 15,00
Ing. Tomáš Svitek – 3 x € 15,00
chlórovanie vody v sume € 80,00

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5
c) Riešenie, koordinácia činnosti, súčinnosť a plnenie záväzkov obce pri budovaní
inžinierskych sietí pre investíciu celonárodného významu, ktorá je v Stratégii
rozvoja cestovného ruchu na roky 2014- 2020 schválená vládou SR
Starostka dala slovo p. Libičovi, ktorému bol poskytnutý priestor na oboznámenie obecného
zastupiteľstva s informáciami, ktoré z jeho strany skončilo položením otázky: „ Ako ide obec
Čremošné plniť svoje záväzky k tejto investícii – realizácii stavby –Lyžiarske stredisko“
K veci sa vyjadrila advokátka JUDr. Silvia Tatarková, ktorej bola udelená plná moc na
zastupovanie.
Advokátka JUDr. Silvia Tatarková vyzvala p.Libiča o predloženie
nejakých relevantných písomnosti preukazujúcich záväzky či povinnosti obce Čremošné,
aby nám tieto obratom predložil. Pokiaľ budú doklady predložené, po ich preskúmaní zašleme
stanovisko.

Uznesenie č. 12/2016
OZ žiada p. Libiča doručiť všetky podklady súvisiace s plnením záväzkov obce Čremošné pri
výstavbe lyžiarskeho strediska.

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5
d) Voľba výboru DHZ Čremošné – veliteľ Roman Prokša
Uznesenie č. 13/2016
OZ schvaľuje funkciu veliteľa DHZ Čremošné – Romana Prokšu na nové volebné obdobie

Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5
e) Osadenie vypuklého zrkadla na zákrute
Starostka obce informovala o návrhu pani Hruškovej – osadenie vypuklého zrkadla na zákrute
pri autobusovej zastávke. Postup na osadenie zrkadla bude rovnaký ako pri osadení dopravnej
značky. Musí sa dať vypracovať projekt a podať žiadosť na dopravný inšpektorát
f) Zaslanie žiadosti na SSE ohľadom vytvorenia ďalšieho odberného miesta na
zriadenie verejného osvetlenia

Bod 8: Diskusia
Starostka obce – poďakovala poslankyniam Elene Gregorovej a Kataríne Harkabuzovej za
vianočnú výzdobu – adventný veniec pre obecný úrad. Od hasičov nedostala do dnešného dňa
vyjadrenie k súčinnosti na vymetanie komínov pre občanov obce každé tri mesiace.
Požiadala poslankyňu Vieru Jariabkovú, aby sa zúčastnila a zároveň bola ako zástupca za
obecný úrad na schôdzi DHZ, ktorá bude 10.12.2016 v sále KD.
Tomáš Svitek – či poukážky z Úcty k starším boli rozdané aj neprítomným občanom.
Starostka – odpovedala áno dnes.

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

Zápisnicu napísala:

Viera Jariabková

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

Overovatelia zápisnice:

Elena Gregorová

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

Bc. Gabriela Sviteková

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

V Čremošnom, dňa: 09.12.2016

