Uznesenia obecného zastupiteľstva z mimoriadneho zasadnutia č.4/2017 zo dňa 2.5.2017
Uznesenie č. 41/2017, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje navrhnutý program mimoriadneho rokovania OZ.
Hlasovanie : prítomní poslanci 3
Hlasovanie za : 3
Proti:0
Zdržal sa :0 Neprítomní : 2
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
0
0
Alena Haššová – PN
Dagmar Záňová
Bc. Iveta Michalíková
Uznesenie OZ č. 41/2017 bolo prijaté - program mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 2.5.2017
bol schválený.
Uznesenie č.42/2017, ktorým obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
Upozornenie Okresného súdu Žilina, oddelenie obchodného registra, spisová značka
26Exre/179/2017 zo dňa 29.03.2017 o tom, že v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
v oddieli Pšn, vo vložke číslo 10023/L, je zapísaný subjekt Obecný úrad – prevádzka Čičmany,
IČO 00391841 ( pridelené 29.03.2017), ktorý bol pôvodne zapísaný ako drobná prevádzkareň
v podnikovom registri podľa Hospodárskeho zákonníka. Podľa § 28 a 31 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení bol zrušený zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a na obce prešla
pôsobnosť, ktorá do účinnosti zákona č. 369/1990 Zb. patrila podľa osobitných predpisov
miestnym a mestským národným výborom, ak ich osobitný zákon nezveril orgánom štátu.
Vzhľadom k uvedenému je potrebné, aby Obec Čičmany ako právny nástupca zriaďovateľa
zapísaného subjektu podal návrh na Okresný súd v Žiline na výmaz tohto subjektu z obchodného
registra s doložením rozhodnutia obecného zastupiteľstva o zrušení miestneho národného výboru
bez právneho nástupcu.
2. schvaľuje
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 psím. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v spojení s § 21 ods. 1 a ods. 13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zrušenie subjektu – organizácie vystupujúcej pod obchodným menom
Obecný úrad –
prevádzka Čičmany, IČO 00391841 ( pridelené 29.03.2017), ktorý je zapísaný v obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, v oddiel Pšn, vo vložke číslo 10023/L ( pôvodne zapísaný
ako drobná prevádzkareň v podnikovom registri) bez právneho nástupcu
3. poveruje
starostku obce ako osobu oprávnenú konať v mene Obce Čičmany, aby splnomocnila JUDr.
Kecerovú Veselú Annu, advokátku so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, zapísanú
v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory v Bratislave, IČO 37 908 928, na
zastupovanie Obce Čičmany vo veci podania návrhu na výmaz zrušeného subjektu Obecný úrad
– prevádzka Čičmany, IČO 00391841 z obchodného registra a vykonanie všetkých potrebných
úkonov s vecou súvisiacich.
Hlasovanie : prítomní poslanci 3
Hlasovanie za : 3
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
Dagmar Záňová
Uznesenie OZ č. 42/2017 bolo prijaté

Vyvesené: 3.5.2017
Zvesené

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomní : 2
Alena Haššová – PN
Bc. Iveta Michalíková

Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.
starostka

