Zápisnica z Obecného zastupiteľstva

konaného dňa 14.05.2020 o 17:00 v kancelárii OcÚ Čremošné

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácie
5. VZN o voľnom pohybe psov
6. Rôzne:
A) Poukážky MDŽ a Deň matiek
B) Kamera –stojisko
C) Stanovenie platu starostu
7. Diskusia
8. 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. Nik sa
neprihlásil o doplnenie programu. Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania.
Výsledok hlasovania
Program bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.
Z prítomných: 4
Za: 4
Alena Hrušíková – PN
Veronika Jariabková – za
Viera Jariabková – za

zdržal sa: 0

proti: 0

Miroslav Krajčír – za
Tomáš Hrušík - ospravedlnený
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:

Miroslav Krajčír
Tomáš Hrušík

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/2020 – splnené
Uznesenie č. 2/2020 – splnené

Bod 4: Interpelácie
Do interpelácie sa neprihlásil žiadny z poslancov.
Bod 5: VZN o voľnom pohybe psov
Materiály na prerokovanie boli zaslané poslancom OZ mailom. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné po prerokovaní predloženého materiálu
schválilo VZN o voľnom pohybe psov
Výsledok hlasovania
Z prítomných: 4
Za: 4
Alena Hrušíková – PN
Veronika Jariabková – za
Viera Jariabková – za

zdržal sa: 0

proti: 0

Miroslav Krajčír – za
Tomáš Hrušík - za
Celkový počet poslancov OZ: 5

Bod 6: Rôzne
A) Poukážky MDŽ a Deň matiek – poukážky v hodnote € 5,00 a € 10,00 cez COOP
Jednotu
B) Kamera –stojisko – advokátka- všetko vie zabezpečiť v súlade so zákonom –
podrobnosti dohodnuté v advokátskej kancelárii
C) Stanovenie platu starostu – starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe
schválenia stanovania a určenia platu starostky v zmysle zákona NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov v znení neskorších predpisov - stanovený plat starostky mzdu
starostky obce na základe priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve za rok 2019 je € 1.092,00. Koeficient pri počte obyvateľov do 500 je
1,65. Podľa týchto ukazovateľov je stanovený plat starostu na € 901,00
s účinnosťou od 1.1.2020 pri úväzku 50 %.
Uznesenie č. 7/2020
OZ v súlade § 11 ods. 4. Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov berie na vedomie takto stanovený plat starostky obce vo výške € 901,00
s účinnosťou od 1.1.2020.
Výsledok hlasovania
Z prítomných: 4
Za: 4
Alena Hrušíková – PN
Veronika Jariabková – za
Viera Jariabková – za
Miroslav Krajčír – za
Tomáš Hrušík - za

zdržal sa: 0

proti: 0

Celkový počet poslancov OZ: 5
Bod 7: Diskusia

Starostka – informovala poslancov OZ o dezinfikovaní priestorov stojiska a zastávky
V priebehu 3 týždňov sa vykonávala úprava priestorov okolo stojiska, ako aj osadenie lavičky
a úprava okolia za zvonicou. Osadila sa nová rúra na stromček a máj pred obecným úradom.
Opravili sa schody na cintoríne, osadenie lavičky a oprava šachty pri vode taktiež na
cintoríne.
Oporný múr – treba upozorniť že všetko treba podať písomnou formou na obecný úrad,
nakoľko pozemok nie je vo výlučnom vlastníctve obce, obec nemôže investovať verejné
peniaze do súkromného pozemku. Na výstavbu oporného múru, je potrebné stanovisko statika
z hľadiska prevencie poškodenia pozemku a ohrozenia v zdraví.
Kontajner na starej ceste – necháme ho na mieste, alebo sa zruší a umiestnia sa malé 1100 L
smetné nádoby, alebo sa bude sezónne umiestňovať.

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

Zápisnicu napísala:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Miroslav Krajčír
Tomáš Hrušík

V Čremošnom, dňa: 14.5.2020

Mgr. Zuzana Chorváthová
starostka obce

