OBEC ČIČMANY
!

Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany
_______________________________________________________________
Zápisnica č. 4/2019 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany, konaného
dňa 15. 04. 2019 o 14:00h – kancelária starostky obce
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Návrh na podanie žaloby nájomcu TJ Mier rajec
Diskusia
Záver

Ad.1.
Starostka obce Čičmany privítala poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ).
Skonštatovala, že sú prítomní štyria poslanci a rokovanie mimoriadneho OZ obce Čičmany je
uznášaniaschopné.
Ad.2.
Schválenie programu zasadnutia
Poslancom bol pred zasadnutím poslaný program. Starostka obce dala hlasovať za navrhnutý program
Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 18/2019 z 4. rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 2. 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 4. zasadnutia OZ Čičmany, konaného dňa 15.04.2019
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Prítomní: 4
Hlasovanie za : 4

Proti:0

Zdržal sa :

Neprítomný :1

Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová, Ing.
Anna Huljaková, Anna Kotercová,

0

0

Peter Matejek

Uznesenie č. 18/2019 bolo schválené
Ad.3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Ing. Mária Kollárová
Za overovateľov boli určení Alena Haššová a Ing. Anna Huljaková

Ad.4.
Návrh na podanie žaloby nájomcu TJ Mier Rajec
Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, čo sa týka právneho vzťahu založeného Zmluvou
o podnikateľskom nájme, ktorá bola uzavretá medzi prenajímateľom: Obec Čičmany a nájomcom:
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MIER Rajec dňa 12.12.1998, v znení Dodatku č. 1/ zo dňa
13.06.2008,Dodatku č. 2/ zo dňa 11.8.2008 a Dodatku č. 3/ zo dňa 22.12.2017 a Dodatku č. 4/ zo dňa
09.01.2019, že Dodatkom č. 4/ bola predlžená platnosť nájomného vzťahu do 31.03.2019 s ohľadom
na ustanovenie § 676 ods. 2/ Občianskeho zákonníka, pretože prenajímateľ nepodal na príslušný súd
návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti do 30 dní po skončení nájmu.
Starostka obce konštatovala, aby sa poslanci vyjadrili k danej situácii, či obec podá žalobu, nakoľko
nájom sa obnoví opäť na jeden rok za tých istých podmienok, za akých bola zmluva dojednaná
pôvodne.
Poslanci jednohlasne boli proti podaniu žaloby, navrhujú predlžiť zmluvu o rok a následne na stretnutí,
ktoré bude dňa 10.5.2019 so zástupcami TJ Mier Rajec sa dohodnúť na ďalších podmienkach.
Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 19/2019 z 4. rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4. schválenie podania
Žaloby nájomcu TJ Mier Rajec na vydanie veci a následné vypratanie nehnuteľnosti , ktorým
obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
neschvaľuje podanie Žaloby na nájomcu TJ Mier Rajec

Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Prítomní: 4
Hlasovanie za : 0

Proti:4

Zdržal sa :

Neprítomný :1

Ing. Vladimír
Gábel , Alena
Haššová, Ing.
Anna
Huljaková,
Anna
Kotercová

0

Peter Matejek

Uznesenie č. 19/2019 nebololo schválené

5. Diskusia
V rámci diskusie starostka informovala poslancov o zákaze kladenia Ohňa platného od 5.4.2019 do
odvolania, predložila Žiadosť o podporu Hradu Lietava, Taktiež žiadosť o územnoprávnu informáciu
k výstavbe rekreačnej chaty. Taktiež uzatvorenie prevádzky Penziónu Katka v čase 16.-.17.4.2019
a 23.4.-25.4.2019. Dňa 13.6.2019 bude v čase okolo 17,15h cez Čičmany prebiehať mierový beh –
štafeta cez viac ako 140 krajín sveta a symbolizuje odvekú ľudskú túžbu po mieri. Taktiež starostka
informovala poslancov o líške, ktorá sa potuluje po dedine a ohrozuje obyvateľov. Uvedený skutok bol
nahlásený na Políciu a bude to taktiež riešiť PZ Les Čičmany s povolením na odstrel mimo obytného
územia.

6. Záver

Keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila
zasadnutie o 15,10h.

V Čičmanoch dňa 15.04. 2019
Zapísala: Ing. Mária Kollárová

Overovatelia:
Ing. Anna Huljaková
Alena Haššová

Bc. Iveta Michalíková, v.r.
starostka obce Čičmany

