Zápisnica z Obecného zastupiteľstva

konaného dňa 15.12.2017 o 15:30 v kancelárii OcÚ Čremošné
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácie
5. Schválenie predkladania rozpočtu obce Čremošné na rok 2018 bez programovej
štruktúry
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Čremošné na rok 2018
7. Schválenie rozpočtu obce Čremošné na rok 2018
8. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
9. Rôzne
A) Odmeny poslancom za zasadnutia OZ, kronikárke, voda – chlórovanie
a odpisovanie stavu vodomerov
10. Diskusia
11. Záver

Bod 1: Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo otvorila starostka obce Mgr. Zuzana Chorváthová , ktorá privítala
prítomných poslancov, hostí a oboznámila ich s programom. Program bol doplnený a
jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
Z prítomných:
Za: 5

zdržal sa: 0

Elena Gregorová – za
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – za
Bc. Gabriela Sviteková – za
Ing. Tomáš Svitek - za

proti: 0

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:

Elena Gregorová
Mgr. Katarína Harkabuzová

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 16/2017 – splnené
Uznesenie č. 17/2017 – v riešení
Bod 4: Interpelácie
Do interpelácie sa prihlásil poslanec Ing. Tomáš Svitek: „Práca starostky obce nielen počas
úradných hodín a činnosť právnej zástupkyne obce, vysvetlenie v čerpaní rozpočtu vo
výdajovej časti suma € 9500,00“
Starostka: V podstate z funkcie mi vyplýva, že mám obec zastupovať nielen počas úradných
dní, ale aj počas voľna. Kto z občanov vidí, že odchádzame z úradu neskoro aj o 21:00 h.?
Potravinová pomoc, každý si myslí, že ma to nič nestojí. Nikdy si nerobím cestovný príkaz,
hoci chodím na kataster, SPF, k advokátke niekedy aj tri krát do týždňa. Všetci to viete, keď
robíme akcie, všetko platíme my, ja alkohol, vy stravu. Ale čokoľvek sa urobí nikdy nie je
dobre. Takisto hasiči, keď im poviem, že má byť brigáda nik sa nemá k činu. Nechcem od vás
nič iné len spoluprácu. Všetko čo občania majú, tak to riešia cez vás (Svitekovci), mne nikdy
nič nehovoria – nikoho neuhryznem. Všetko je o ochote spolupracovať, napr. aj teraz mám
vypísanú dovolenku a som tu. Vo štvrtok som s účtovníčkou robila rozpočet od rána do 16:00
na úkor dovolenky, ktorú som si musela vziať v Tepliciach. Po 16:00 tej keď som zaviezla
účtovníčku som išla do Martina za advokátkou. Tak isto kolaudácie, výmera cesty všade
musím chodiť. Po nikom nekričím, nikoho nevyhodím.
Právna zástupkyňa: predložila súpis činností ktoré vykonala pre Obec.
Starostka: suma obsahuje všetko, čo sa robilo nové z rezervného fondu: komín, dvere,
elektrika, cesta, osvetlenie, vymeranie.

Bod 5: Schválenie predkladania rozpočtu obce Čremošné na rok 2018 bez programovej
štruktúry
Starostka obce odporučila schváliť predložený rozpočet obce Čremošné na rok 2018 bez
programovej štruktúry.
Uznesenie č. 18/2017
OZ schvaľuje predkladanie rozpočtu obce Čremošné na rok 2018 bez programovej štruktúry
Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Elena Gregorová – za
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – za
Bc. Gabriela Sviteková – za
Ing. Tomáš Svitek - za
Celkový počet poslancov OZ: 5
Bod 6: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Čremošné na rok
2018
Stanovisko predniesla starostka a je súčasťou zápisnice ako príloha.
Bod 7: Schválenie rozpočtu obce Čremošné na rok 2018
Starostka obce predniesla návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý vyhotovila s účtovníčkou. Návrh
rozpočtu bol zverejnený na internetovej stránke obce, ako aj vo vývesnej tabuli obce. Do 7 dní
neboli podané pripomienky.
Dávam hlasovať o tomto uznesení.
Uznesenie č. 19/2017
OZ schvaľuje rozpočet obce Čremošné na rok 2018 nasledovne:
Bežné príjmy: € 52.140,00
Kapitálové : € 0,00
Finančné operácie: € 18.000,00

Príjmy celkom: € 70.140,00
Vo výdavkovej časti:
Bežné výdavky: € 52.140,00
Kapitálové výdavky: € 18.000,00
Finančné operácie: € 0
Finančné výdavky spolu: € 70.140,00
Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Elena Gregorová – za
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – za
Bc. Gabriela Sviteková – za
Ing. Tomáš Svitek - za
Celkový počet poslancov OZ: 5

Bod 8: Schválenie VZN – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Starostka obce informovala poslancov, že do 7 dní od vyvesenia návrhu VZN nepodal nik
námietku, odporúča OZ schváliť VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 20/2017
OZ schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia obce Čremošné č. 1/2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z prítomných:
Za: 5

zdržal sa: 0

Elena Gregorová – za
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – za
Bc. Gabriela Sviteková – za

proti: 0

Ing. Tomáš Svitek - za
Celkový počet poslancov OZ: 5
Bod 9: Rôzne
A) Odmeny poslancom za zasadnutia OZ, kronikárke, chlórovačovi
Starostka obce navrhla navýšenie poslaneckej odmeny pre všetkých poslancov o € 50,00,
kronikárke a chlórovanie o € 70,00
Uznesenie č. 21/2017
OZ schvaľuje odmeny poslancom OZ za I a II. polrok 2017, kronikárka a chlórovanie
Viera Jariabková – 6 x €15,00 = 90,00
Ing. Katarína Harkabuzová – 4 x €15,00 = 60,00
Elena Gregorová – 6 x € 15,00
Bc. Gabriela Sviteková – 4 x € 15,00 = 60,00
Ing. Tomáš Svitek – 5 x € 15,00 = 75,00
Ľubomír Chorváth - chlórovanie vody v sume € 150,00
Hlasovanie/ Za:3

Proti: 1

Zdržal sa:1

Z prítomných:5

Elena Gregorová – za
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – za
Bc. Gabriela Sviteková – zdržala sa
Ing. Tomáš Svitek - proti

Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5
Uznesenie č. 23/2017
OZ schvaľuje odmeny pre kronikárku a chlórovača
Elena Gregorová – navýšenie poslaneckej odmeny o € 150,00 ako kronikárke obce
Ľubomír Chorváth - chlórovanie vody v sume € 150,00
Hlasovanie/ Za:4

Proti: 0

Zdržal sa:1

Z prítomných:5

Elena Gregorová – zdržala sa
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – za
Bc. Gabriela Sviteková – za
Ing. Tomáš Svitek - za
Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5
Uznesenie č. 24/2017
OZ schvaľuje navýšenie odmeny pre poslancov OZ o € 50,00
Hlasovanie/ Za:2

Proti: 2

Zdržal sa:1

Z prítomných:5

Elena Gregorová – zdržala sa
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – za
Bc. Gabriela Sviteková – proti
Ing. Tomáš Svitek - proti
Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5
Bod 10: Diskusia
JUDr. Pliešovský: vysvetlil danú situáciu, kde stavby stoja, ale nie sú skolaudované, ale majú
riadne stavebné povolenie. Oplotenie postavené mysleli si že pozemok je ich. Krajčírovci sa
chcú dohodnúť, ale je tam Urbár, pokiaľ sa na urbáre nedohodnú, Krajčírovci navrhli
odkúpenie alebo sa uzavrie nájomná zmluva. V geometrických plánoch sa hovorí
o duplicitnom vlastníctve, ale na katastri to zapísané nie je.
Starostka: na katastri to zapísať ani nechceli kvôli duplicitnému vlastníctvu.
JUDr. Pliešovský: potom sú majiteľmi oni. Duplicitné vlastníctvo sa na katastri zapisuje.
Právna zástupkyňa: na katastri je problém zapísať duplicitné vlastníctvo, spornosť nechcú
zapisovať. Duplicitné vlastníctvo znamená, že je to sporné.

JUDr. Pliešovský: aká dohoda sa mala urobiť, keď na LV figuruje rodina Krajčírová
a Kluchová.
Právna zástupkyňa: duplicitné vlastníctvo bolo v minulosti možné zapísať, ale teraz sa snažia
tomu vyhýbať. Duplicitné vlastníctvo vedie k súdnym sporom.
JUDr. Pliešovský: ohľadom domu a oplotenia rodina Krajčírová je naklonená k dohode.
Oplotenie postavené nakoľko si rodina Krajčírová myslela, že je to na ich pozemku. Sú
zapísané dva geometrické plány, ktoré nie sú zapísané a treba ich riešiť. Ak ideme robiť
dohody, treba ich pripraviť.
Právna zástupkyňa: Právnu formu dohody nie je problém urobiť, ale sú na to potrebné na to
potrebné dve strany. Parcely sú zapísané na LV, kde figuruje ešte Československý štát, a toto
je v réžii obce. Takýto majetok už prechádza zo zákona obcí na obec. Pokiaľ si to obec
vyrieši delimitačnými protokolmi dá si to zapísať na kataster. Obsah dohody – urovnanie
vzťahu, aby to bolo akceptovateľné v dohode.
Gregorová: nevie aké tlačivá prišli na Urbár.
Krajčírová: sú tu zástupcovia Urbáru
Starostka: ako som hovorila na predchádzajúcom zastupiteľstve, aj na stretnutí, nič sa búrať
nebude, ale je treba sa dohodnúť, nájom, alebo odkúpenie, alebo akýkoľvek spôsob. Na
predchádzajúcom zasadnutí pani Kráľová odprezentovala rozhodnutie predsedu Urbáru –
bránu treba zbúrať. Rozhodnutie predsedu bolo plot zbúrať, ale stavby nechať.
Judr. Pliešovský: rozhodnutie predsedu, ale on nemôže rozhodnúť za celý výbor.
Starostka: neviem, či výbor zasadal a či majú nejakú zápisnicu.
Judr. Pliešovský: nemá význam búrať, pokiaľ sa jedná o pár metrov.
Právna zástupkyňa: my stanovisko obce už máme, aby sme sa pohli ďalej potrebujeme
relevantné oficiálne stanovisko Urbáru. Je tam podielovým spoluvlastníkom ½ a ½ . tak ako
má do toho povedať čo obec, tak aj Urbár. Nestačí len nejaké rozhodnutie predsedu,
jednoducho musí to byť rozhodnutie také – výbor koná v mene Urbáru – stanovisko. Po
stanovisku sa posunieme ďalej na dohodu. Urbár musí byť účastný takejto dohody.
Starostka: spýtala sa, či mali zasadnutie.
Gregorová: viem, že prišiel nejaký papier, rozhodnutie, vyjadrenie.
JUDr. Pliešovský: posielal na Urbár požiadavku.
Právna zástupkyňa: dal výbor nejaké stanovisko k tejto žiadosti? Áno máme záujem riešiť
danú situáciu týmto spôsobom.

Miroslav Krajčír: patríme medzi členov Urbáru tých najväčších, ak im chýba do Urbáru tých
pár metrov, tak im dáme aj viac. Každý chce mať súkromie a nechápem, keď to prešlo
dedičským konaním, že to nie je naše. A kde sú tí, ktorí majú proti tomu najviac.
Krajčírová: sú tu falošní ľudia
Tomáš Svitek: ide iba o to, aby tí ľudia, ktorí bývajú na druhej strane mohli prejsť na
cintorín. Mne je jedno, či tam je brána, ale aby mohla Betka Beňová alebo Evka Beňová,
alebo Janka Jariabková, aby oni mohli prejsť.
JUDr. Pliešovský: vy by ste si pustili ľudí, aby mohli prechádzať cez váš pozemok?
Miroslav Krajčír: Tomáš, je tam cesta, je tam ako sa dostať?
Tomáš Svitek: som rád že ste tu, lebo počúvam aj na seba. Ja len kvôli tomu, aby mohlo tých
pár ľudí prejsť. To je celé. Rozumiem, keď išli tade opití a robili bodrel.
Miroslav Krajčír: tí čo bývajú nad nami, dobre vedeli kam idú, v bráne je kľúčik, ak by bolo
treba pre deti tak ich pustíme – sanitka, záchranka. Ale aby chodili keď majú prístupovú cestu
a vysvietenú a parkuje niekde inde a bude parkovať.
Gabriela Sviteková: my sme tu za občanov, nie naša osoba je proti vám, ale počúvame
obyvateľov. Chodilo sa tade sto rokov a teraz je to zavreté.
Martin Krajčír: kde je Anna Kráľová, tá mala veľkú hubu.
Gregorová: Mirko aj ty si člen Urbáru – mamina, a nikomu to nechýba.
Gabriela Sviteková: pán Kráľ – predseda Urbáru vydal také stanovisko
Starostka: Tomáš vieš sa spýtať otca, či bola urobená zápisnica z výboru, ak áno bolo by ju
možné doručiť? Požiadala Tomáša Sviteka, aby povedal otcovi, aby sa výbor stretol a dal
stanovisko k danej problematike.
Miroslav Krajčír: v prvom rade odkúpenie pozemku aj zo strany Urbáru aj obce.
Gregorová: ľudia poukazujú, že tam bola vodná nádrž a bolo to obecné.
Viera Jariabková: povedala som na zastupiteľstve keď tu boli, že 15. máme ďalšie
zastupiteľstvo aby sme sa dohodli.
Miroslav Krajčír: počúvame tu také reči, že pán Libič chce k nám prísť robiť poriadky, ten
nech si robí poriadky tam. S nami netreba poriadky robiť.
Gabriela Sviteková: aby sme sa dopátrali spravodlivosti, či ľudia majú pravdu, že je to
obecné, alebo nie.
JUDr. Pliešovský: nie je to obecné podľa LV, ale pár metrov podľa geometrického plánu sa
uvidí koľko má Urbár a koľko obec. Keby to bolo obecné tak nemáme o čom hovoriť.
Starostka: starostka prečítala uznesenie
Uznesenie č. 22/2017

OZ prerokovalo záležitosti „prechodu“ , stanoviskom je navrhované odkúpenie pozemku zo
strany rodiny Krajčírovej, prípadné uzatvorenie dlhodobého nájmu zo strany obce. Na tomto
sa uzniesla obec spoločne s rodinou Krajčírovou. Avšak chýba stanovisko Spolku Urbaristov
Čremošné. Navrhuje sa vyžiadať stanovisko výboru Spolku Urbaristov a po obdržaní tohto
stanoviska uskutočniť spoločné stretnutie zástupcov obce, zástupcu Urbárskeho spoločenstva
a riešiť konkrétnu podobu a obsah dohody.
Hlasovanie/ Za:5

Proti:0

Zdržal sa:0

Z prítomných:5

Elena Gregorová – za
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – za
Bc. Gabriela Sviteková – za
Ing. Tomáš Svitek - za
Z prítomných: 5
Celkový počet poslancov OZ: 5
Katarína Harkabuzová: pýtala sa kedy bude osadené vypuklé zrkadlo.
Starostka: v januári nakoľko p. Hladký pozabudol.
Bod 11: Záver
Starostka obce poďakovala poslancom a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zápisnicu napísala:

Viera Jariabková

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

Overovatelia zápisnice:

Elena Gregorová

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

Mgr. Katarína Harkabuzoá

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

V Čremošnom, dňa: 15.12.2017

