OBEC ČIČMANY
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany
_______________________________________________________________
Zápisnica č. 2/2019 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany,
konaného
dňa 28. 12. 2018 o 14:00h – kancelária starostky obce

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu
4. Rozpočtové opatrenie č. 4 – návrh povolenie prekročenia výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov
5. Návrh dodatku nájomnej zmluvy s TJ Mier Rajec- prevádzka LS Javorinka Čičmany
6. Schválenie sobášiacich (starosta a poverený poslanec OZ), úradne určenú
miestnosť ( sobášna miestnosť OcÚ) , sobášne dni
7. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Interpelácie
Ad.1.
Starostka obce Čičmany privítala poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ).
Konštatovala, že na riadnom zasadnutí sú prítomní poslanci viď prezenčná listina.
Starostka obce skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci a rokovanie OZ obce
Čičmany je uznášaniaschopné.
Ad.2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená starostka obce.
Za overovateľov boli určení Ing. Vladimír Gábel a Anna Kotercová.
Ad.3.
Schválenie programu zasadnutia
Poslancom bol pred zasadnutím poslaný program zasadnutia OZ a materiály. Starostka
obce dala hlasovať za navrhnutý program. Poslanci nemali pripomienky.
Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 7/2019 z 2. rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 3. schválenie
programu rokovania , ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje navrhnutý program 2. zasadnutia OZ Čičmany ,konaného dňa
28.12.2018
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,
Peter Matejek
Uznesenie č. 7/2019 bolo schválené

Proti:0
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :0
0

Ad.4.
Rozpočtové opatrenie č. 4 – návrh povolenie prekročenia výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov
Obecnému zastupiteľstvu starostka obce predložila rozpočtové opatrenie č. 4 – povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Vyššie príjmy boli dosiahnuté z dôvodu
navýšenia podielových daní, vyššieho výberu dane za ubytovanie, poplatku za komunálny
odpad, vyššieho výberu za prenájom hrobových miest a správnych poplatkov.
Uznesenie č. 8/2019 z 2. rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4. schválenie
použitia vyšších príjmov na bežné výdavky, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje použitie vyšších príjmov na bežné výdavky obecného úradu
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Proti:0
Zdržal sa : Neprítomný :0
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
0
0
0
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,
Peter Matejek
Uznesenie č. 8/2019 bolo schválené
Ad. 5.
Obnovenie Zmluvy o podnikateľskom nájme zo dňa 12.12.1998 uzavretej s nájomcom
TJ Mier Rajec - prevádzka LS Javorinka Čičmany.
Starostka obce informovala prítomných poslancov o agende lyžiarskeho strediska a o tom, že
Zmluva o podnikateľskom nájmu uzavretá 12.12.1998 bola predĺžená dodatkom č. 3/ do
30.03.2018. Informovala prítomných, že Obec Čičmany po skončení nájmu nepodala žalobu
na príslušný súd do 30 dní po skončení nájmu, preto sa nájomná zmluva obnovuje za tých
istých podmienok za ktorých bola dojednaná pôvodne, s poukazom na ustanovenie § 676 ods.
2/ Občianskeho zákonníka.
Starostka odporučila schváliť dodatok č. 4 k nájomnej zmluve, v ktorom bude uvedené, že
zmluvné strany berú na vedomie obnovenie nájmu do 31.03.2019 za tých istých podmienok,
za akých bola zmluva dojednaná pôvodne. Navrhla dodatkom č. 4/ zmeniť dobu splatnosti
nájomného za rok 2018 a nájomného za pomernú časť roka 2019 ( január-marec 2019) tak,
že nájomné za uvedené obdobie je splatné 31.03.2019. Konštatovala, že v zmluve je uvedené,
že nájomné za predchádzajúci kalendárny rok je splatné 30.04 nasledujúceho kalendárneho
roka).
Uznesenie č. 9/2019 z 2. rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5.
Obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany
berie na vedomie obnovenie nájmu a platnosti Zmluvy o podnikateľskom nájme uzavretej
s TJ MIER Rajec dňa 12.12.1998, platnosť ktorej skončila 30.03.2018 ( Dodatok č. 3/ k
zmluve), s tým, že nájomná zmluva sa obnovuje do 31.03.2019 za tých istých podmienok, za
akých bola dojednaná pôvodne.
schvaľuje uzavretie Dodatku 4/ k Zmluve o podnikateľskom nájme zo dňa 12.12.1998, ktorým
zmluvné strany zoberú na vedomie obnovenie nájmu do 31.03.2019 a dohodnú sa na
splatnosti nájomného za rok 2018 a nájomného za pomernú časť roka 2019 ( január-marec
2019) tak, že nájomné za toto obdobie je splatné 31.03.2019.
Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel, Alena Haššová
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,
Peter Matejek
Uznesenie č. 9/2019 bolo schválené

Proti:0
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :0
0

Ad.6.
Schválenie sobášiacich (starosta a poverený poslanec OZ), úradne určenú miestnosť
(sobášna miestnosť OcÚ) , sobášne dni
Starostka obce navrhla za sobášiaceho poslanca Ing. Annu Huljakovú, úradne určená
miestnosť na sobášenie – OÚ Čičmany sobášna miestnosť a sobášne dni v piatok a sobota.
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky
Uznesenie č. 10/2019 z 2. rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6. schválenie
sobášiacich (starosta a poverený poslanec OZ), úradne určenú miestnosť (sobášna
miestnosť OcÚ) , sobášne dni, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje sobášiacich (starosta a poverený poslanec OZ), úradne určenú
miestnosť (sobášna miestnosť OcÚ) , sobášne dni
Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Prítomní:5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel, Alena Haššová
,Ing. Anna Huljaková, Anna
Kotercová, Peter Matejek
Uznesenie č. 10/2019 bolo schválené

Proti:0
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :0
0

Ad.7.
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
Na základe zápisnice o zistení neupotrebiteľnosti majetku zo dňa 1.12.2018 bol predložený
návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku. Je to majetok nevyužiteľný
pre obec, je dlhodobo nevyužívaný. PC zostava a Kopírka A3 sú technicky a morálne
zastaralé, nefunkčné čo potvrdzuje odborný posudok firmy Bros, s.r.o. Žilina a taktiež
káblové rozvody boli v lyžiarskom stredisku Javorinka Čičmany (majetok obce) v r. 1987
znefunkčnené SSE. Na základe uvedených skutočností starostka obce, navrhuje uvedený
majetok vyradiť z majetku obce.
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 11/2019 z 2. rokovania obecného zastupiteľstva Obce Čičmany , návrh
na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku, ktorým obecné zastupiteľstvo
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce
Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Prítomní:5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel, Alena Haššová ,
Ing. Anna Huljaková, Anna
Kotercová, Peter Matejek
Uznesenie č. 11/2019 bolo schválené

Proti:0
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :0
0

Ad.8.
Rôzne
Starostka informovala poslancov o odmeňovaní poslancov OZ podľa Zásad odmeňovania
obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva
– občanov, ktorí nie sú poslancami OZ Čičmany.

Uznesenie č. 12/2019 z 2. rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 8. Harmonogram
riadnych zasadnutí OZ v roku 2019, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa §
11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje navrhnutý harmonogram zasadnutí OZ:
29.3.2019 o 16,00h
28.6.2019 o 17,00h
6.9.2019 o 17,00h
29.11.2019 o 16,00h
Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel, Alena Haššová
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,
Peter Matejek
Uznesenie č. 12/2019 bolo schválené

Proti:0
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :0
0

Ad. 9 – Diskusia
Diskusia prebiehala v rámci prerokovávania jednotlivých bodov programu.
Ad.10 - Interpelácie – neboli
Keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka obce poďakovala poslancom za účasť
a ukončila zasadnutie.

V Čičmanoch dňa 28.12. 2018
Zapísala: Bc. Iveta Michalíková

Overovatelia:
Ing. Vladimír Gábel
Anna Kotercová

Bc. Iveta Michalíková, v.r.
starostka

