OBEC ČIČMANY
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany
_______________________________________________________________

Zápisnica č. 1/2017 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany, konaného dňa
5.1.2017 o 16:00 hod. – kancelária starostky obce

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení OZ
Zrušenie uznesenia OZ Čičmany č. 44/2016 zo dňa 9.9.2016, ktorým OZ schválilo zámer
predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Čičmany LV č.561 – nehnuteľnosť súpisné číslo 30
– budova bývalej školy a parcela CKN č. 45 o výmere 974 m2, parcela KNC č.46 o výmere
167 m2, vedené v KN ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území obce Čičmany.
Stanovenie účelu využitia predmetných nehnuteľností v podmienkach obchodnej súťaže na
predaj uvedených nehnuteľností.
Zrušenie uznesenia OZ Čičmany č. 45/2016, ktorým OZ Čičmany dňa 9.9.2016 schválilo sumu
120 000,- euro ako minimálnu výšku finančnej sumy , za predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Čičmany LV č.561 – nehnuteľnosť súpisné číslo 30 – budova bývalej školy a parcela
CKN č. 45 v katastrálnom území Čičmany o výmere 974 m2, vedená v KN ako zastavané
plochy a nádvoria a parcela KNC č.46 o výmere 167 m2, vedená v KN ako zastavané plochy
a nádvoria v katastrálnom území obce Čičmany predané a ktorá bude uvedená v podmienkach
verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej obcou Čičmany na predaj uvedených nehnuteľností.
Zrušenie uznesenia OZ Čičmany č. 53/2016, ktorým OZ dňa 25.11. 2016 schválilo výzvu na
podávanie návrhov na uzavretie zmluvy - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže Obcou
Čičmany podľa ust. 281 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a podľa ust. § 9a,ods.1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Čičmany LV č. 561, pozemky
- parcela CKN 45 o výmere 974 m2 vedená v KN ako zastavané plochy nádvoria a parcela
CKN č. 46 o výmere 167 m2 vedená v KN ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Čičmany a
vypracované podmienky obchodnej súťaže.
Zrušenie uznesenia OZ Čičmany č. 54/2016, ktorým OZ dňa 25.11.2016 schválilo menovanie
komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
Obce Čičmany LV č. 561, Obchodná súťaž na predaj nehnuteľnosti súpisné číslo 30 a pozemku
parcela KNC č. 45 v majetku obce Čičmany zapísanej na LV č. 561 v k.ú. Čičmany , pozemok
- parcely CKN 45 o výmere 974 m2 vedený v KN ako zastavané plochy nádvoria, pozemok
a parcela CKN č. 46 o výmere 167 m2 vedený v KN ako zastavané plochy v k.ú. Čičmany.
Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Čičmany č. 46/2014 , ktorým OZ Čičmany dňa
5.12.2014 schválilo zákaz predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Čičmany.
Schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Čičmany LV č.561 –
nehnuteľnosť súpisné číslo 30 – budovu bývalej školy a parcelu CKN č. 45 v katastrálnom
území Čičmany o výmere 974 m2, vedení v KN ako zastavané plochy a nádvoria a parcelu
KNC č.46 o výmere 167 m2, vedenú v KN ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom
území obce Čičmany a stanovenie účelu využitia, v podmienkach obchodnej súťaže na predaj
uvedených nehnuteľností.
Stanovenie minimálnej výšky finančnej sumy , za ktorú budú nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Čičmany predané - LV č.561 – nehnuteľnosť súpisné číslo 30 – budova bývalej školy

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

a parcela CKN č. 45 v katastrálnom území Čičmany o výmere 974 m2, vedená v KN ako
zastavané plochy a nádvoria a parcela KNC č.46 o výmere 167 m2, vedená v KN ako
zastavané plochy a nádvoria a ktorá bude uvedená v podmienkach verejnej obchodnej súťaže
Schválenie výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy - vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže Obcou Čičmany podľa ust. 281 zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a podľa ust. § 9a,ods.1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí
v znení neskorších predpisov na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Čičmany LV č.
561, súpisné číslo 30 a parcely CKN č. 45 o výmere 974 m2 vedenej v KN ako zastavané
plochy nádvoria a parcelu CKN č. 46 o výmere 167 m2 vedenú v KN ako zastavané plochy a
nádvoria v k.ú. Čičmany
Menovanie komisie na vyhodnotenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže – predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Čičmany LV č. 561 na predaj nehnuteľnosti súpisné číslo
30 a parcely CKN 45 o výmere 974 m2 a parcely CKN č. 46 o výmere 167 m2 vedený v KN
ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Čičmany.
Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina – Aktualizácia pre obdobie20152020.
Rôzne
Interpelácie
Diskusia
Záver

Ad. 1. Starostka obce Čičmany privítala poslancov OZ. Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní
poslanci viď prezenčná listina :Ing. Vladimír Gábel, Anna Čechová, Dagmar Záňová, Bc. Iveta
Michalíková a kontrolórka obce Marta Janigová. Neprítomná je 1 poslankyňa z dôvodu PN p. Alena
Haššová Starostka obce skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a rokovanie
Obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.

Ad.2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená AP Jaroslava Kotercová. Za overovateľov zápisnice poslanci :
Dagmar Záňová, Anna Čechová.
Ad.3. Schválenie programu zasadnutia
Na návrh starostky obce -bol doplnený do programu zasadnutia bod 14. zaradiť materiál
Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina – Aktualizácia pre obdobie 20152020. Program rozvoja vypracovávalo Združenie obcí rajecká dolina. Keďže každá obec je
členom združenia je potrebné prerokovať tento materiál a schváliť uznesením OZ.
Návrh na
Uznesenie č. 1/2017, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje navrhnutý program rokovania OZ a súhlasí s doplnením do programu
rokovania bodu 14. Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina –
Aktualizácia pre obdobie2015-2020.
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Proti:0
Zdržal sa :0
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
0
0
Dagmar Záňová , Bc. Iveta Michalíková,
Uznesenie OZ č. 1/2017 - program zasadnutia OZ bol schválený.

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Ad.4 Kontrola plnenia uznesení OZ
Hlavná kontrolórka obce p. Marta Janigová podala informáciu o kontrole plnení uznesení OZ,
kde skonštatovala, že všetky doteraz prijaté Uznesenia OZ v roku 2016 boli splnené.
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Návrh na uznesenie
Uznesením č. 2/2017, obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ.
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
Dagmar Záňová , Bc. Iveta Michalíková,

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Dôvodová správa k bodom programu
Ad. 5, 6, 7,8, 9, 10,11, 12,13,14
Obecné zastupiteľstvo Čičmany na svojom zasadnutí dňa 9.9.2016 uznesením č. 44/2016 schválilo
zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Čičmany LV č.561 – nehnuteľnosť súpisné číslo 30 –
budova bývalej školy a parcela CKN č. 45 o výmere 974 m2, parcela KNC č.46 o výmere 167 m2,
vedené v KN ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území obce Čičmany a stanovenie účelu
využitia ( rekreačno - relaxačné a kultúrne ,dom sociálnych služieb) predmetných nehnuteľností v
podmienkach obchodnej súťaže na predaj uvedených nehnuteľností. Uznesením č. 45/2016 schválilo
sumu 120 tisíc euro ako minimálnu výšku za predaj uvedených nehnuteľností.
Následne na zasadnutí obecného zastupiteľstva 25.11.2016 uznesením OZ č. 53/2016 bola schválená
výzva - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže napredaj predmetných nehnuteľností a uznesením č.
54/2016 bolo schválené menovanie komisie na vyhodnotenie verenej obchodnej súťaže.

Na rokovaní OZ 25.11.2016 bola zo strany poslankyne Bc.Ivety Michalíkovej daná otázka
o existencii uznesenia OZ z minulého obdobia o zákaze predaja nehnuteľností. V rámci
rokovania OZ 25.11.2016 hlasovaním prialo hore uvedené uznesenia ale nezrušilo sa
hlasovaním uznesenie OZ č. 46/2014 o zákaze predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce
Čičmany na čo pri overovaní zápisnice upozornila overovateľka poslankyňa Bc.Iveta
Michalíková Z dôvodu aby formálne náležitostí pre schválenie zámeru predaja uvedených
nehnuteľností a vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže boli právne nespochybniteľné bolo
zvolané zasadnutie OZ na 5.1.2017 s uvedeným programom .
Na základe uvedeného navrhujem zastupiteľstvu, aby sa zrušili prijaté uznesenia z rokovania
OZ z 9.9.2016 ako aj zo dňa 25.11.2016 ohľadom predaja uvedených nehnuteľností .
Následne sa zrušilo uznesenie č. 46/2014 z rokovania OZ z 5.12.2014 o zákaze predaja
nehnuteľností vo vlastníctve obce Čičmany a následne sa prijali nové uznesenia o zámere
predaja predmetných nehnuteľností, schválenie účelu využitia, minimálnej sumy , vyhlásenia
výzvy verejnej obchodnej súťaže a menovanie komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej
súťaže.
Návrh uznesení k bodu 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
K bodu 5.
Uznesením č. 3/2017 Obecné zastupiteľstvo Čičmany
I.
schvaľuje zrušenie uznesenia č. 44/2016 zo dňa 9.9.2016 ktorým OZ schválilo
zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Čičmany LV č.561 – nehnuteľnosť
súpisné číslo 30 – budova bývalej školy a parcela CKN č. 45 o výmere 974 m2, parcela
KNC č.46 o výmere 167 m2, vedené v KN ako zastavané plochy a nádvoria
v katastrálnom území obce Čičmany a stanovenie v podmienkach obchodnej súťaže účel
využitia predmetných nehnuteľností , a to

a) relaxačno-rekreačný a športový
b) dom sociálnych služieb
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Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
Dagmar Záňová , Bc. Iveta Michalíková,
Uznesenie č. 3/2017 bolo schválené

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

K bodu 6.
Uznesením č. 4/2017 , Obecné zastupiteľstvo Čičmany
I.
schvaľuje zrušenie uznesenia č. 45/2016, ktorým OZ Čičmany dňa 9.9.2016 schválilo
sumu 120 000,- euro ako minimálnu výšku finančnej sumy , za predaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Čičmany LV č.561 – nehnuteľnosť súpisné číslo 30 – budova bývalej
školy a parcela CKN č. 45 v katastrálnom území Čičmany o výmere 974 m2, vedená
v KN ako zastavané plochy a nádvoria a parcela KNC č.46 o výmere 167 m2, vedená v KN
ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území obce Čičmany predané a ktorá
bude uvedená v podmienkach verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej obcou Čičmany na
predaj uvedených nehnuteľností.
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Proti:0
Zdržal sa :0 Neprítomný :1
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
0
0
Alena Haššová – PN
Dagmar Záňová , Bc. Iveta Michalíková
Uznesenie č. 4/2017 bolo schválené.
K bodu 7.
Uznesením č. 5/2017 Obecné zastupiteľstvo Čičmany
I.
schvaľuje zrušenie uznesenia OZ Čičmany č. 53/2016, ktorým OZ dňa 25.11. 2016
schválilo výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy - vyhlásenie verejnej
obchodnej súťaže Obcou Čičmany podľa ust. 281 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a,ods.1, písm. a) zákona č. 138/1991
Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Čičmany LV č. 561, pozemky - parcela CKN 45 o výmere 974 m2 vedená v KN ako
zastavané plochy nádvoria a parcela CKN č. 46 o výmere 167 m2 vedená v KN ako
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Čičmany a vypracované podmienky obchodnej súťaže.
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Proti:0
Zdržal sa :0 Neprítomný :1
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
0
0
Alena Haššová – PN
Dagmar Záňová , Bc. Iveta Michalíková,
Uznesenie č.5/2017 bolo schválené
K bodu 8.
Uznesením č. 6/2017 Obecné zastupiteľstvo Čičmany
I.
schvaľuje zrušenie uznesenia OZ Čičmany č. 54/2016, ktorým OZ dňa 25.11.2016
schválilo menovanie komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Čičmany LV č. 561, Obchodná súťaž na predaj
nehnuteľnosti súpisné číslo 30 a pozemku parcela KNC č. 45 v majetku obce Čičmany
zapísanej na LV č. 561 v k.ú. Čičmany , pozemok - parcely CKN 45 o výmere 974 m2
vedený v KN ako zastavané plochy nádvoria, pozemok a parcela CKN č. 46 o výmere 167
m2 vedený v KN ako zastavané plochy v k.ú. Čičmany.
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
Dagmar Záňová , Bc. Iveta Michalíková,
Uznesenie č. 6/2017 bolo schválené

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN
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K bodu 9.
Uznesením 7/2017 Obecné zastupiteľstvo Čičmany
I. schvaľuje zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Čičmany č. 46/2014 , ktorým OZ
Čičmany dňa 5.12.2014 schválilo zákaz predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Čičmany.
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 3
Proti:0
Zdržal sa :0 Neprítomný :1
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
0
1 Bc. Iveta
Alena Haššová – PN
Michalíková
Dagmar Záňová
Uznesenie č. 7/20177 bolo schválené
K bodu 10.
Uznesením č. 8/2017 Obecné zastupiteľstvo Čičmany
I.
schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Čičmany LV č.561 –
nehnuteľnosť súpisné číslo 30 – budovu bývalej školy a parcelu CKN č. 45 v katastrálnom
území Čičmany o výmere 974 m2, vedení v KN ako zastavané plochy a nádvoria a parcelu
KNC č.46 o výmere 167 m2, vedenú v KN ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom
území obce Čičmany a stanovuje v podmienkach obchodnej súťaže napredaj uvedených
nehnuteľností účel využitia, a to
a) relaxačno-rekreačný a športový
b) dom sociálnych služieb
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 3
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
Dagmar Záňová ,
Uznesenie č. 8/2017 bolo schválené

Proti:0
0

Zdržal sa :0
1 Bc. Iveta
Michalíková

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

K bodu 11.
Návrh poslanca Ing. Gábela na stanovenie minimálnej výšky predaja nehnuteľností vo výške 150 000,euro
Návrh na uznesenie č.9/2017 – stanovenie minimálnej výšky predaja nehnuteľností -150 000,- euro
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 2
Ing. Vladimír Gábel, Bc. Iveta

Michalíková,

Proti:2
2 – Dagmar
Záňová, Anna
Čechová

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Uznesenie č. 9/2017 nebolo schválené
Zo strany poslankyne Dagmar Záňovej bol daný návrh na stanovenie minimálnej výšky predaja
nehnuteľností na 120 000,- eur.
Návrh na uznesenie č. 10/2017 na stanovenie minimálnej výšky predaja nehnuteľností na
120 000,- eur.
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 2

Dagmar Záňová, Anna Čechová

Proti:2
Ing. Vladimír
Gábel, Bc.
Iveta
Michalíková

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Uznesenie č. 10/2017 nebolo prijaté
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Zo strany poslankyne Bc. Ivety Michalíkovej bol daný návrh na stanovenie minimálnej výšky predaja
nehnuteľností na 130 000,- eur.
Návrh na uznesenie č. 11/2017 ,ktorým OZ Čičmany
Uznesením č. 11/2017 Obecné zastupiteľstvo Čičmany
I.
schvaľuje stanovenie minimálnej výšky finančnej sumy 130 000,- euro , za ktorú budú
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Čičmany predané - LV č.561 – nehnuteľnosť súpisné
číslo 30 – budova bývalej školy a parcela CKN č. 45 v katastrálnom území Čičmany
o výmere 974 m2, vedená v KN ako zastavané plochy a nádvoria a parcela KNC č.46
o výmere 167 m2, vedená v KN ako zastavané plochy a nádvoria a ktorá bude uvedená
v podmienkach verejnej obchodnej súťaže .
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Dagmar Záňová , Bc.

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Iveta Michalíková, Ing. Vladimír Gábel
Uznesenie OZ č. 11/2017 bolo schválené
K bodu 12.
Uznesením č. 12/2017 Obecné zastupiteľstvo Čičmany
I.
schvaľuje výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy - vyhlásenie verejnej
obchodnej súťaže Obcou Čičmany podľa ust. 281 zákona č.513/1991 Zb., Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a,ods.1, písm. a) zákona č. 138/1991
Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve
Obce Čičmany LV č. 561, súpisné číslo 30 a parcely CKN č. 45 o výmere 974 m2
vedenej v KN ako zastavané plochy nádvoria a parcelu CKN č. 46 o výmere 167 m2
vedenú v KN ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Čičmany
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Dagmar Záňová , Bc.

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Iveta Michalíková, Ing. Vladimír Gábel
Uznesenie OZ č. 12/2017 bolo schválené
K bodu 13.
Uznesením 13/2017 Obecné zastupiteľstvo Čičmany
I. schvaľuje menovanie komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – predaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Čičmany LV č. 561, Obchodná súťaž na predaj nehnuteľnosti súpisné číslo 30
a pozemku parcela KNC č. 45 v majetku obce Čičmany zapísanej na LV č. 561 v k.ú. Čičmany ,
pozemok - parcely CKN 45 o výmere 974 m2 vedený v KN ako zastavané plochy nádvoria, pozemok
a parcela CKN č. 46 o výmere 167 m2 vedený v KN ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Čičmany.
Starostka obce podala poslancom návrh na menovanie komisie na vyhodnotenie vyhlásenej obchodnej
súťaže v zložení: Predseda: Ing. Štefan Pieš , Gabajova 17,01001 Žilina , Ing.Vladimír Gábel,
Cičmany č. 54 , poslanec OZ, Bc. Iveta Michalíková, poslankyňa OZ, Anna Čechová, poslankyňa OZ –
predsedníčka finančnej komisie, Iveta Hanusková, bytom Zvolenská 14, 010 07 Žilina

Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Dagmar Záňová , Bc.

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Iveta Michalíková, Ing. Vladimír Gábel
Uznesenie OZ č. 13/2017 bolo schválené
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K bodu 14.
Uznesením č. 14/2017 Obecné zastupiteľstvo Čičmany
I.
schvaľuje Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - Aktualizácia

pre obdobie 2015-2020.progrtam rozvoja vypracovávalo Združenie obcí Rajec
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Dagmar Záňová , Bc.

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Iveta Michalíková, Ing. Vladimír Gábel
Uznesenie OZ č. 14/2017 bolo schválené

Ad.15 Rôzne
15.1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čičmany za II. polrok
2016Kontrolórka v správe nekonštatovala žiadne nedostatky v kontrolovaných činnostiach.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesením č. 15/2017 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Čičmany za II. polrok
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Dagmar Záňová , Bc.

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Iveta Michalíková, Ing. Vladimír Gábel
Uznesenie OZ č. 15/2017 bolo schválené
15.2. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017.
Uznesením č. 16/2017 obecné zastupiteľstvo Čičmany
I.
schvaľuje harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017 nasledovne:
5.1.2017,10.3.2017,21.4.2017,9.6.2017,8.9.2017,10.11.2017,1.12.20107
Hodina začiatku zasadnutí bola stanovená na 16:30
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Dagmar Záňová , Bc.

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Iveta Michalíková, Ing. Vladimír Gábel
Uznesenie OZ č. 16/2017 bolo schválené
15.3. Informácia o podujatiach v obci Čičmany v roku 2017:
Starostka obce informovala poslancov o pripravovaných- plánovaných podujatiach, a to:
- 25.2.2017 Ukážky fašiangových zvykov v obci Čičmany
- Heligonkári –jún 2017-Kaštieľ Čičmany
- Deň obce s pripomenutím . výročia prvej písomnej zmienky o obci Čičmany – 15.7.2017
- Hody -16.9.-17.9.2017
- Celoslovenské stretnutie fujaristov – 23.9.-24.9.2017
Starostka obce dala návrh na uznesenie k realizácii akcie Deň obce Čičmany s pripomenutím si 745.
výročia prvej písomnej zmienky o obci
Uznesenie OZ č.17/2017 ,ktorým OZ Čičmany
I.
schválilo realizáciu akcií 25.2.2017 Ukážky fašiangových zvykov v obci Čičmany
Heligonkári –jún 2017-Kaštieľ Čičmany
Deň obce s pripomenutím . výročia prvej písomnej zmienky o obci Čičmany – 15.7.2017
Hody -16.9.-17.9.2017
Celoslovenské stretnutie fujaristov – 23.9.-24.9.2017
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
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Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Dagmar Záňová , Bc.

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Iveta Michalíková, Ing. Vladimír Gábel
Uznesenie OZ č. 17/2017 bolo schválené
Starostka obce vyzvala poslancov, aby v termíne do 10.3.2017 predložili návrhy na zabezpečenie
- Organizačno-technických náležitostí na Deň obce s pripomenutím . výročia prvej písomnej
zmienky o obci Čičmany – 15.7.2017 a Hody -16.9.-17.9.2017 s osobným zapojením sa do
týchto aktivít.
Ad. 16. Interpelácie –interpelácie nebolo
Ad. 17. Diskusia –prebiehala v rámci prejednávania bodov programu
Ad.18. Záver - Keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka poďakovala poslancom a ukončila
zasadnutie.

V Čičmanoch dňa 5.1.2017

Zapísala: Jaroslava Kotercová
Overovatelia zápisnice:
Anna Čechová
Dagmar Záňová

Mgr. Natáliá Dubnicayová, v.r.
starostka obce
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