
Zápisnica z Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 03.03.2021 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. Žiadosť o prehodnotenie regulatívu  - p. Škuta 

6. Rôzne  

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: 5 

Za: 5    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Veronika Jariabková – za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

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:          Veronika Jariabková 

       Miroslav Krajčír  

 

Bod 3:  Kontrola plnenia uznesení    

Uznesenie č. 15/2020 – splnené 

Uznesenie č. 16/2020 – splnené 

Uznesenie č. 17/2020 – splnené 

Uznesenie č. 18/2020 – splnené 

Uznesenie č. 19/2020 - splnené 

 

Bod 4: Interpelácie 

Do interpelácie sa neprihlásil žiadny z poslancov. 
 

Bod 5: Žiadosť o prehodnotenie regulatívu p. Škuta 

 Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti Milana Škutu a Aleny Škutovej 

o vykonanie zmeny v záväzných a smerných regulatívov v ÚPN. Žiadosť je súčasťou 

zápisnice 

 

Uznesenie č. 1/2021 

A) Berie na vedomie 

OZ berie ne vedomie žiadosť Milana Škutu a Aleny Škutovej o vykonanie zmien 

záväzných a smerných regulatívov Územného plánu obce Čremošné, číslo okrsku 01, 

index špecifikácie: IA 3, charakter a špecifikácia určeného javu, funkcie: navrhované 

zrubové chaty, konkrétne:  

- o zmenu „rešpektovať vymedzenú rekreačnú funkciu – max. 7 chát“ na 

„rešpektovať vymedzenú rekreačnú funkciu“ 

- o zmenu charakteru a špecifikácie určeného javu, funkcie: „navrhované zrubové 

rekreačné chaty“ na „navrhované rekreačné chaty“ 

- o zrušenie záväzného regulatívu  - „materiál – zrub“ 



- a o doplnenie záväzného regulatívu  - „strecha valba alebo polvalba“ na záväzný 

regulatív – „strecha valba, polvalba alebo sedlová“ 

 

A) Schvaľuje 

OZ schvaľuje  žiadosť Milana Škutu a Aleny Škutovej o vykonanie zmien záväzných 

a smerných regulatívov Územného plánu obce Čremošné, číslo okrsku 01, index 

špecifikácie: IA 3, charakter a špecifikácia určeného javu, funkcie: navrhované 

zrubové chaty, konkrétne:  

- o zmenu charakteru a špecifikácie určeného javu, funkcie: „navrhované zrubové 

rekreačné chaty“ na „navrhované rekreačné chaty“ 

- o zrušenie záväzného regulatívu  - „materiál – zrub“ 

- a o doplnenie záväzného regulatívu  - „strecha valba alebo polvalba“ na záväzný 

regulatív – „strecha valba, polvalba alebo sedlová“ 

 

Z prítomných: 5 

Za: 5    zdržal sa: 0   proti: 0 

Alena Hrušíková – za 

Veronika Jariabková –za 

Viera Jariabková – za 

Miroslav Krajčír – za 

Tomáš Hrušík - za 

 

Celkový počet poslancov OZ: 5 
 
 
Bod 6: Rôzne  

A) potreba vyrovnať terén pri stojisku, kde budú umiestnené 2 nádoby na bioodpad a na 

použité oleje – starostka požiadala poslancov OZ o súčinnosť pri vyrovnávaní terénu, 

nakoľko pretrváva pandemická situácia, nie je vhodné zvolávať verejnú brigádu.  

 

Bod 7: Diskusia 

 

Starostka – informovala poslancov OZ  



- Potrebné spojiť sa s Ľubošom Fuzákom, o vymeranie pozemku za prístavbou OcÚ na 

účely vybudovania oporného múru. Najskôr vypracovať darovaciu zmluvu, následne 

vymeranie a zavkladovanie. 

- Zakúpené respirátory pre všetkých občanov obce s trvalým pobytom – distribúcia cez 

poslancov OZ do konca týždňa, nakoľko povinné nosenie respirátora v obchodoch 

a vo verejnej doprave bude od 8.3.2021 povinné. Každý občan dostane balíček s 5 ks 

respirátorov.  

 

Bod 8:  Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

 

Zápisnicu napísala:    Viera Jariabková 

 

Overovatelia zápisnice:   Veronika Jariabková 

    

  Miroslav Krajčír 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Čremošnom, dňa: 03.03.2021                                             Mgr. Zuzana Chorváthová 

           starostka obce 
 
 
 


