Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany,
konaného dňa 7.7.2017
Uznesenie č. 54/2017, ktorým obecné zastupiteľstvo:
I. schvaľuje navrhnutý program rokovania OZ.
Počet poslancov: 5
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 OZ č. 54/2017 - program zasadnutia OZ dňa 7. 7. 2017 bol schválený.
Uznesenie č. 55/2017, ktorým obecné zastupiteľstvo:
I.berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ.
Počet poslancov: 5
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. 55/2017 zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení OZ.
Uznesenie č. 56/2017, ktorým obecné zastupiteľstvo:
I. schvaľuje minimálnu cenu , pod ktorú Obec Čičmany pri priamom predaji nehnuteľností , na
základe cenových ponúk nemôže ísť, na sumu 60 000,-eur (šesťdesiattisíc eur) - priamy predaj
nehnuteľností vo vlastníctve obce Čičmany v zmysle § 9a ods.1 písm c) a ods.5 zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov :
- dom súpisné číslo 30 (budova bývalej školy) v majetku obce Čičmany , postavenom na KNC
parcele č. 45 v katastrálnom území Obce Čičmany zapísaného na liste vlastníctva č. 561
- pozemok parcela č. 45 KN- C, katastrálne územie Obce Čičmany , druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 974 m2, zapísané na liste vlastníctva v majetku obce Čičmany č. 561
- pozemok parcela č. 46 KN-C, katastrálne územie obce Čičmany , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 167 m2 ,zapísané na liste vlastníctva č. 561v majetku obce Čičmany
Počet poslancov OZ : 5
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 3
Proti:0
Zdržal sa :1 Neprítomný :1
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
0
1 Bc.Iveta
Alena Haššová – PN
Dagmar Záňová ,
Michalíková
Uznesenie OZ č. 56/2017 bolo prijaté
Uznesenie OZ č. 57/2017, ktorým obecné zastupiteľstvo :
I. schvaľuje komisiu ,ktorú tvoria prítomní poslanci OZ , Bc.Iveta Michalíková, Ing. Vladimír
Gábel, Dagmar Záňová, Anna Čechová, na vyhodnotenie cenových ponúk na priamy predaj
nehnuteľností
dom súpisné číslo 30 (budova bývalej školy) v majetku obce Čičmany , postavenom na KNC
parcele č. 45 v katastrálnom území Obce Čičmany zapísaného na liste vlastníctva č. 561, pozemok
parcela č. 45 KN- C, katastrálne územie Obce Čičmany , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 974 m2, zapísané na liste vlastníctva v majetku obce Čičmany č. 561, pozemok
parcela č. 46 KN-C, katastrálne územie obce Čičmany , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 167 m2 ,zapísané na liste vlastníctva č. 561v majetku obce Čičmany .
ktorú tvoria prítomní poslanci OZ:

1

Počet poslancov OZ: 5
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
Dagmar Záňová , Bc. Iveta Michalíková,
Uznesenie OZ č. 57/2017 bolo prijaté

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Uznesenie OZ č. 58/2017, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.berie na vedomie zápis zo zasadnutia komisie zo dňa 7.7.2017 na vyhodnotenie cenových ponúk
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Čičmany predložených v stanovenom termíne od
21.4.2017 do 30.6.2017 .Komisia konštatuje, že v stanovenom termíne boli predložené 4 cenové
ponuky. Ani jedna cenová ponuka neobsahovala stanovenú minimálnu cenu z úrovne OZ Čičmany
(60,- tisíc eur).
II.poveruje starostku obce Čičmany na rokovanie o cene za predaj nehnuteľností vo vlastníctve
obce – vyzvať predkladateľov cenových ponúk na predloženie nových cenových ponúk s termínom
do 22.7.2017, keďže ani jedna cenová ponuka neobsahovala stanovenú minimálnu finančnú čiastku z
úrovne obecného zastupiteľstva Čičmany, (minimálnu sumu 60,-tisíc eur), na predaj nehnuteľností:
- dom súpisné číslo 30 (budova bývalej školy) v majetku obce Čičmany , postavenom na KNC
parcele č. 45 v katastrálnom území Obce Čičmany zapísaného na liste vlastníctva č. 561
- pozemok parcela č. 45 KN- C, katastrálne územie Obce Čičmany , druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 974 m2, zapísané na liste vlastníctva v majetku obce Čičmany č. 561
- pozemok parcela č. 46 KN-C, katastrálne územie obce Čičmany , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 167 m2 ,zapísané na liste vlastníctva č. 561v majetku obce Čičmany .
Počet poslancov OZ: 5
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
Dagmar Záňová , Bc. Iveta Michalíková,
Uznesenie OZ č. 58/2017 bolo prijaté

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Uznesenie č. 59/2017, ktorým obecné zastupiteľstvo:
I. schvaľuje podanie žiadosti o o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 7.4 – Podpora
na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Aktivita 6: Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú
údržbu ciest, miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (napr. montáž kamerových
systémov)
II. poveruje starostku obce na výber firmy na spracovanie predmetnej žiadosti
Počet poslancov OZ: 5
Hlasovanie : prítomní poslanci 4
Hlasovanie za : 4
Anna Čechová, Ing. Vladimír Gábel,
Dagmar Záňová , Bc. Iveta Michalíková,
Uznesenie OZ č. 59 /2017 bolo prijaté

Proti:0
0

Zdržal sa :0
0

Neprítomný :1
Alena Haššová – PN

Uznesenie č. 60/2017,ktorým obecné zastupiteľstvo:
I. neschvaľuje výmenu pozemkov - žiadosť firmy ERAN Property s.r.o. Astrova 2/A, 821 01
Bratislava výmenu pozemku vo vlastníctve firmy, ktorý je tvorený z parciel 9202/8 a 9203/7 v k.ú.
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Čičmany o celkovej ploche 324m2 (2m2+322m2)za pozemok vo vlastníctve obce Čičmany tvorený
z časti parcely CKN 8826 o ploche 324 m2.
Počet poslancov OZ: 5
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 OZ č. 60 /2017 bolo prijaté

V Čičmanoch dňa 14.7.2017
Vyhotovila: Mgr. Natália Dubnicayová, starostka
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