
Zápisnica z Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 25.04.2019 o 17:00 v kancelárii OcÚ Čremošné 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

PROGRAM:  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Interpelácie 

5. Zloženie sľubu náhradníka - poslanca 

6. Schválenie zmeny predsedu komisie kultúry 

7. Úprava rozpočtu 

A) Podielové dane 

B) Príjmy z preplatkov 

C) Dotácie zo štátu 

8. Rôzne 

A) Cesta 

B) Brigáda 

C) Posedenie MDŽ a Deň matiek 

D) Obchod 

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. Nikto sa 
neprihlásil. Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania.  

 

Výsledok hlasovania 

 Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.  

Z prítomných: 3 

Za: 3    zdržal sa: 0   proti: 0 



Alena Hrušíková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - PN 

Bod 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa a overovateľov zápisnice boli určení: 

Zapisovateľ zápisnice:  Viera Jariabková 

Overovatelia zápisnice:          Alena Hrušíková 

       Miroslav Krajčír  

 

Bod 3:  Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 1/2019 – splnené 

Uznesenie č. 2/2019 – splnené 

 

 

Bod 4: Interpelácie 

Do interpelácie sa neprihlásil žiadny poslanec ani občan 
 

 

Bod 5: Zloženie sľubu náhradníka - poslanca 

 

Starostka obce prečítala sľub poslanca, následne zložila zákonom predpísaný sľub 

a podpísala.  

 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 
 

Bod 6: Schválenie zmeny predsedu kultúrnej komisie 

 

Starostka informovala poslancov OZ o potrebe doplnenia predsedu kultúrnej komisie 

vzhľadom k tomu, že sa poslankyňa OZ Mgr. Eva Beňová vzdala mandátu poslankyne. 

Na pozíciu predsedu navrhla Veroniku Jariabkovú.  



Uznesenie č. 3/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
 

A. berie na vedomie 
 

1. zánik poslaneckého mandátu poslankyne Mgr. Evy Beňovej podľa § 25 ods. 2 písm. 
c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. oznámenie starostky o nastúpení Veroniky Jariabkovej za poslankyňu obecného 
zastupiteľstva v Čremošnom a odovzdanie osvedčenia o tom, že sa Veronika 
Jariabková stala poslankyňou obecného zastupiteľstva. 

 
B. konštatuje, že 

 
Nastúpený náhradník Veronika Jariabková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca v 
súlade s § 26 zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
C. vyhlasuje 

 
nastúpenie náhradníka Veroniky Jariabkovej za poslankyňu Obecného zastupiteľstva obce 
Čremošné:  

D. volí 
 

poslankyňu Veroniku Jariabkovú za predsedu kultúrnej komisie. 
 
 

Výsledok hlasovania 

 Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Veronika Jariabková - za 

Tomáš Hrušík - PN 

 

Bod 7: Úprava rozpočtu 

A) Podielové dane – starostka informovala o navýšení rozpočtu v  príjmovej časti a to 

v položke výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, kde pri tvorbe 

rozpočtu sa vychádzalo z nižších príjmov z podielových daní. Podielové dane na rok 

2019 budú vo výške € 20 151,00. Rozdiel je € 2.167,00. Suma € 2.167 bude rozdelená 

vo výdavkovej časti na položku 633001 v sume € 1600,00 a v položke 635006 v sume 

€ 567,00.  



 

Uznesenie č. 4/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu v príjmovej časti v položke 111003 

– výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške € 2.167,00. Rozdiel 

z výnosu dane z príjmov bude rozpísaný vo výdavkovej časti v položke 633001 

interiérové vybavenie v sume € 1.600,00 a v položke 635006 údržba budov a objektov 

v sume € 567,00. 

 

Výsledok hlasovania 

Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Veronika Jariabková - za 

Tomáš Hrušík - PN 

 

B) Príjmy z preplatkov – starostka informovala o zmene rozpočtu v príjmovej časti 

v položke v iné, kde sa pri tvorbe rozpočtu neplánovalo s preplatkom za elektrickú 

energiu vo výške € 1.296,53. Táto suma bude vo výdavkovej časti  v položke údržba 

verejného osvetlenia. 

 

Uznesenie č. 5/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu v príjmovej časti v položke 292027– 

iné vo výške €1.296,53. Rozdiel z preplatku bude rozpísaný vo výdavkovej časti 

v položke 635006 údržba verejného osvetlenia v sume € 1.296,53. 

 

Výsledok hlasovania 

Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Veronika Jariabková - za 



Tomáš Hrušík - PN 

 

C) Dotácie zo štátu – starostka informovala OZ o poukázaní finančných príspevkov zo 

strany štátu ako REGOB, REGIS, Voľby prezidenta, Voľby do Európskeho 

parlamentu, Ministerstvo financií 

 

Uznesenie č. 6/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky o príjmoch zo štátu 

poukázaných na bežný účet obce: 

REGIS - € 19,60 

REGOB - € 26,40 

Voľby prezidenta – € 1.061,24 

Ministerstvo financií - € 7.600,00 

Voľby do európskeho parlamentu - € 300,00 

Dobrovoľná požiarna ochrana - € 1.400,00 

 

Výsledok hlasovania 

Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Veronika Jariabková - za 

Tomáš Hrušík - PN 

 

Bod 8:  Rôzne 

A) Cesta 

B) Brigáda 

C) Posedenie MDŽ a Deň matiek 

D) Obchod 

 

A) Cesta – starostka informovala poslancov OZ o danej problematike. Vychádzala 
z dostupných materiálov. Na pracovnom stretnutí v mesiaci február starostka 
oboznámila poslancov OZ o požiadavke pána Libiča k vyjadreniu výstavby novej 
cesty. Poslanci sa vyjadrili záporne. Na základe negatívneho vyjadrenia každého 



jedného poslanca nebolo potrebné zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo, kde sa 
mala prerokovať cesta za prítomnosti pána Libiča.  
Na základe telefonátu pána Libiča, ktorý žiadal o písomné vyjadrenie obce, kde 
má byť napísané, že obec nemá záujem o odkúpenie parcely a následné 
vybudovanie cesty, ako aj vyjadrenie poslancov.  
 

Uznesenie č. 7/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo 
 
A) berie na vedomie 
Informáciu starostky 

·         žiadosti spoločnosti  LVIS-AB, s.r.o., Podlavická cesta 7, 974 09 Banská 
Bystrica, IČO: 36 039 306, v mene ktorej koná Ing.  Ivan Libič  konateľ  vo veci 
prístupovej komunikácie k Rekreačnému areálu Medvedia dolina  (parcela E-KN č. 
171 v k.ú. Čremošné vo vlastníctve SR a správe SPF) 
·         výsledkoch pracovného stretnutia poslancov k tejto veci uskutočneného 
v mesiace február 2019 

B) nesúhlasí 
·         s odkúpením  parcely E-KN č. 171 v k.ú. Čremošné vo vlastníctve SR a správe 
SPF a následnou realizáciou stavby cesty na tejto parcele a to všetko na náklady obce 
Čremošné pre finančnú a časovú náročnosť projektu, ktorého odhadované náklady 
presahujú min. 25 000 € , pretože obec nemá finančné a ani personálne vybavenie na 
takéto investície pri ročnom rozpočte obce  cca 40 000 € 

 

Výsledok hlasovania 

Z prítomných: 4 

Za: 4    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Veronika Jariabková - za 

Tomáš Hrušík - PN 

 

B) Brigáda 

Starostka informovala o zvolaní brigády na jarné upratovanie cesty a sály 

v mesiaci máj. Je potrebná súčinnosť s DHZ. O termíne, ktorý záleží od počasia.  

  

C) Posedenie MDŽ a Deň matiek – starostka požiadala zástupkyňu o vypracovanie 

zoznamu žien a matiek na základe ktorého sa zakúpia nákupné poukážky. 

Posedenie je naplánované na termín: 15.5.2019 o 17:00 h.   



 

D) Obchod – starostka informovala o záujme zriadiť predajňu obchodu v obci s pani 

Janou Melovou. Požiadala poslancov o vyjadrenie sa k danej téme, aby sa 

následne starostka skontaktovala so záujemkyňou a vzájomne sa dohodli. 

 

 

Bod 9: Diskusia 

Krajčír – je to nová stavba, ako je možné  že tam zateká. Čo účtovali materiál, ten tam vôbec 

nie je. Je to veľké finančné zaťaženie pre obec, nakoľko stavba bola financovaná 

z eurofondov, teraz takú veľkú opravu musí znášať obec.  

Kedy sa začne robiť stojisko. 

Starostka: najskôr podpis zmluvy potom vybetónovať platňu aby to poriadne zaschlo. 

Ivan Libič: informoval poslancov OZ o celej genéze lyžiarskeho strediska od roku 2006. 

Žiada obec o vybudovanie cesty, vody a elektriky na základe predošlej komunikácie z rokov 

2006 – 2010.  

Starostka – pán Libič bol v januári 2019 s požiadavkou na obecnom úrade. Všetky informácie 

som si zapísala. Po informovaní poslancov OZ nebolo potrebné zvolávať mimoriadne OZ. 

Silvia Tatarková – stále tvrdíte, že sú nejaké dohody, no nikdy ste nič také nepredložili a nič 

také neexistuje. 

Ivan Libič – predniesol takúto informáciu na zastupiteľstve v januári 2007, kde všetci 

poslanci súhlasili. 

Silvia Tatarková – legislatívny proces sa posunul a vy sa nemôžete domáhať, k čomu sa obec 

nezaviazala a stále nám prezentujete len to isté. Povedzte čoho sa domáhate. 

Starostka – vytiahla zápis z roku 2007, ale tam sa obec k ničomu nezaväzuje, čo si vy myslíte, 

že obec mala plniť a neplní.  

Kontrolórka – aký má obec profit z lyžiarskeho strediska? 

Matej Libič – keby som len zostal pri tom všetkom ,otvorili by sa krčmy obchod atď. A keď 

už len 0,50 € za noc od jedného čo by išlo pre obec. 

Starostka – veď ste neplatili 10 rokov daň za ubytovanie, kvôli dohode s Vašim otcom 

a predchádzajúcim starostom. Bolo vyrúbené rozhodnutie za daň z nehnuteľnosti spätne 5 

rokov, na čo sa pán. Libič odvolal.  

Kontrolórka – poslanci OZ nechcú stavať cestu ani sa na jej výstavbe podieľať, tak prečo stále 

presviedčate starostku. 



Miroslav Krajčír – ak ste čakali od obce financie, tak obec nie je nápomocná, lebo na to 

nemáme 

Starostka – navrhla spoločnosti LVIS sledovať všetky výzvy týkajúce sa výstavby ciest 

a predložiť konkrétny návrh financovania k ceste k lyžiarskemu stredisku, ale aj 

s projektantom na písanie projektov, ktorí to napíše za € 400,00 ak to bude vhodná výzva pre 

obec, podáme žiadosť na SPF a následne podáme projekt.  

Veronika Jariabková – chcela by som predložiť žiadosť o vzdaní sa nároku na poslaneckú 

odmenu 

Bod 10:  Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu napísala:    Viera Jariabková 

 

Overovatelia zápisnice:   Alena Hrušíková 

    

  Miroslav Krajčír 

 
 
 
V Čremošnom, dňa: 25.4.2019 
 

Mgr. Zuzana Chorváthová 
           starostka obce 


