OBEC ČIČMANY
Čičmany 166, 013 15 Čičmany , IČO: 00321206, DIČ: 2020637036 ,banka : 25723432/0200, číslo tel.
041/5492123, 041/5492206 www.obeccicmany.sk

Zápisnica č. 1/2013 z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany,
konaného dňa 18.1.2013 v kancelárii starostky obce Čičmany
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Žiadosť o odkúpenie parcely č. E-2377/35, ktorá je vo vlastníctve obce Čičmany
v obci Čičmany –Marta Kozumplíková
6. Žiadosť o odkúpenie časti parcely E-2377/35 v k.ú. Čičmany , ktorá je vo
vlastníctve obce Čičmany - Ing. Arcg. Ľubomír Radena
7. Vyhodnotenie dobrovoľnej zbierky – zachovanie kultúrneho dedičstva a 740.
výročie prvej písomnej zmienky obce Čičmany - vyhlásenej obcou Čičmany dňa
25.3.2012 do 31.12.2012. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k priebehu
a vyúčtovaniu dobrovoľnej zbierky.
8. Žiadosť na prenájom obecnej parcely č. 12 – pre účely parkovania prevádzka
Penzión Katka s.r.o. – Čičmany č. 50.
9. Rôzne
10. Interpelácie
11. Diskusia
12. Záver
Ad.1. Predsedajúci – starostka obce Čičmany Mgr. Natália Dubnicayová. Starostka obce
skonštatovala, že nie je prítomná hlavná kontrolórka obce pani Marta Janigová , ktorá sa
ospravedlnila z dôvodu PN. Prítomní : Jaromír Stanko, Ing. Vladimír Gábel, Oľga Kotercová,
Anna Uričová, Anna Čechová. Starostka obce skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci
ja obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Ad. 2 Za zapisovateľa bola určená Jaroslava Kotercová a za overovateľov zápisnice Anna
Uričová a Anna Čechová.
Ad.3 Schválenie programu : Do programu bol doplnený bod – Žiadosť na prenájom parcely
č. 12, ktorá je vo vlastníctve Obce Čičmany pre Prevádzku Penziónu Katka s.r.o. Čičmany č.
50 pre účely parkovania. Poslanci jednohlasne odsúhlasili doplnenie uvedeného bodu do
programu.
Ad. 4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 1/2013
I. berie na vedomie, že Uznesenia OZ boli splnené
Ad. 5. Žiadosť o odkúpenie parcely č. E-2377/35, ktorá je vo vlastníctve obce Čičmany
v obci Čičmany –Marta Kozumplíková. Na základe prerokovania , bolo konštatované, že
predaj pozemkov sa nemôže zrealizovať podľa zákona o majetku obcí § 9 – podľa
osobitného zreteľa a je potrebné, aby obec si ponechala tieto pozemky v centre obce pre
účely parkovania a pod. Na základe diskusie starostka obce navrhla prijať uznesenie:

I.

Uznesenie č. 2/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje predaj časti parcely č. E-2377/35 , ktorá je vo vlastníctve obc
žiadateľke Marte Kozumplíkovej .
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Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Ing. Vladimír Gábel,, Jaromír
Oľga kotercová
Stanko, Anna Čechová, Anna
Uričová
Uznesenie č. 2/2013 bolo schválené

Zdržal sa :
0

Ad. 6. Žiadosť o odkúpenie časti parcely E-2377/35 v k.ú. Čičmany , ktorá je vo vlastníctve
obce Čičmany - Ing. Arch. Ľubomír Radena.
Na základe prerokovania , bolo konštatované, že predaj pozemkov sa nemôže zrealizovať
podľa zákona o majetku obcí § 9 – podľa osobitného zreteľa a je potrebné, aby obec si
ponechala tieto pozemky v centre obce pre účely parkovania a pod. Na základe diskusie
starostka obce navrhla prijať uznesenie:
Uznesenie č. 3/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje predaj časti parcely č. E-2377/35 , ktorá je vo vlastníctve obce
žiadateľovi . Ing. Arch. Ľubomírovi Radenovi.
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Zdržal sa :
Ing. Vladimír Gábel,, Jaromír
Oľga Kotercová
0
Stanko, Anna Čechová, Anna
Uričová
Uznesenie č. 3/2013 bolo schválené
I.

Ad. 7.
7.1. Vyhodnotenie dobrovoľnej zbierky – zachovanie kultúrneho dedičstva a 740. výročie
prvej písomnej zmienky obce Čičmany - vyhlásenej obcou Čičmany dňa 25.3.2012 do
31.12.2012. Starostka obce vyzvala pani Jaroslavu Kotercovú, ekonómku obce, aby
predniesla vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky vyhlásenej obcou. Jaroslav Kotercová
preniesla správu o vyúčtovaní k 31.12.2012, na základe ktorej bol príjem 1885,60 €, výdaj
1705,€ . ďalej oboznámila obecné zastupiteľstvo so zápisom z ukončenia dobrovoľnej
zbierky, Záznamom o priebehu dobrovoľnej zbierky zo dňa 1.7.2013, a zo dňa 23.7.2012
so Záznamom o priebehu dobrovoľnej zbierky zo dňa 31.12.2012. Na základe uvedeného
návrh na uznesenie
Uznesenie č. 4/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky k 31.12.2012.
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Zdržal sa :
Ing. Vladimír Gábel,, Jaromír
0
0
Stanko, Oľga Kotercová , Anna
Čechová , Anna Uričová
Uznesenie č. 4/2013 bolo schválené
7.2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Marta Janigová k vyúčtovaniu a priebehu
vyhlásenej dobrovoľnej zbierky. Kontrolórka obce preniesla stanovisko, ktoré tvorí prílohu
zápisnice, kde konštatovala , že príjem z verejnej zbierky bol 1885 €, výdaj k 31.12.2013
1705,60 €, zostatok 180,- € . Konštatovala, že verejná zbierka prebehla podľa zákona
369/199 Zz a všetky doklady sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade Čičmany.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 5/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Čičmany k vyúčtovaniu a
priebehu vyhlásenej dobrovoľnej zbierky v obci Čičmany a konšatovanie hlavného
kontrolóra, že verejná zbierka prebehla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zz.
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Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Ing. Vladimír Gábel, Jaromír
0
Stanko, Oľga Kotercová , Anna
Čechová , Anna Uričová
Uznesenie č. 5/2013 bolo schválené

Zdržal sa :
0

Ad.8.
8.1. Žiadosť na prenájom obecnej parcely č. 12 – pre účely parkovania prevádzka Penzión
Katka s.r.o. – Čičmany č. 50. Žiadosť o odsúhlasenie prevádzkových hodín v prevádzke
Penzión Katka s.r.o. 92064 Kľačany, – prevádzka Čičmany č. 50 Na základe prerokovanej
žiadosti na prenájom predmetnej parcely sa jednotlivý poslanci okrem poslanca Ing.
Vladimíra Gábela vyjadrili súhlasne, s podmienkou, že bude dostatočný priestor na
prechod chodcov. Prenájom doporučila aj stavebná komisia, ktorá zrealizovala obhliadku
parcely. Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 6/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje prenájom obecnej parcely č. 12 pre účely parkovania prevádzky Penzi=on
Katka , s.r.o. Čičmany č. 50 v sume 0,20 € /za každý deň , teda na 365 dní s podmienkou,
že sa vyznačí parkovací priestor pre motorové vozidlá tak, aby nebránil plynulému
prechodu chodcov cez uvedenú parcelu. Ďalej s podmienkou, že nájomca, teda Penzión
Katka, sr.o. sa bude vo vlastnej réžii starať o kosenie, čistenie a zimnú údržbu celej plochy
predmetnej parcely. Poslane Ing. Vladimír Gábel je proti prenájmu predmetnej parcely.
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Zdržal sa :
Jaromír Stanko, Oľga Kotercová ,
Ing. Vladimír Gábel
0
Anna Čechová , AnnaUričová
Uznesenie č. 6/2013 bolo schválené
8.2. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť – prevádzkové hodiny Penziónu Katka
s.r.o. prevádzka Čičmany Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 7/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje prevádzkové hodiny Penziónu Katka s.r.o. nasledovne :
Pondelok- štvrtok od 09:00 do 20:00 hod
Piatok od 09:00 do 21:00 hod.
Sobota od 08:00 do 21:00 hod
Nedeľa od 08:00 do 20:00 hod
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Jaromír Stanko, Oľga Kotercová ,
0
Anna Čechová , Ing. Vladimír
Gábel, Anna Uričová
Uznesenie č. 7/2013 bolo schválené

Zdržal sa :
0

Ad. 9. Rôzne
9.1. V rámci rôzneho bol prerokovaný návrh vystúpenie – prezentácie fašiangových zvykov
obce Čičmany v prevedení folklórnej skupiny „Lastovienka“ 9.2.2013 pred drevenicou
Ondreja Gregora a následne krojovaným sprievodom po obci Čičmany . Poslanci súhlasili
s navrhovanou prezentáciou fašiangových zvykov v Čičmanoch .
9.2. Stanovenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2013
Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 8/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva nasledovne:
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18.1.2013 , 1.3.2013, 10.5.2013
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Jaromír Stanko, Oľga Kotercová ,
0
Anna Čechová , Ing. Vladimír
Gábel, Anna Uričová
Uznesenie č. 8/2013 bolo schválené

Zdržal sa :
0

Ad. 10 Interpelácie – neboli
Ad. 11 Diskusia – prebiehala v rámci rôzneho
Ad. 12 Záver - keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka obce ukončila
zasadnutie obecného zastupiteľstva:

V Čičmanoch dňa 18.1.2013
Zapísala: Jaroslava Kotercová

Overovatelia zápisnice: .Ing. Vladimír Gábel ,v.r.
Jaromír Stanko, v.r.
Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.
Starostka obce Čičmany
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Prehľad prijatých uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Čičmany, konaného dňa 18.1.2013

Uznesením č. 1/2013
I.
berie na vedomie, že Uznesenia OZ boli splnené
Uznesenie č. 2/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
neschvaľuje predaj časti parcely č. E-2377/35 , ktorá je vo vlastníctve obc
žiadateľke Marte Kozumplíkovej .
Uznesenie č. 3/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
neschvaľuje predaj časti parcely č. E-2377/35 , ktorá je vo vlastníctve obce
žiadateľovi . Ing. Arch. Ľubomírovi Radenovi.
Uznesenie č. 4/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky k 31.12.2012.
Uznesenie č. 5/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Čičmany k vyúčtovaniu a
priebehu vyhlásenej dobrovoľnej zbierky v obci Čičmany a konštatovanie
hlavného kontrolóra, že verejná zbierka prebehla v súlade so zákonom č. č.
369/1990 Zz.
Uznesenie č. 6/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje prenájom obecnej parcely č. 12 pre účely parkovania prevádzky
Penzión Katka , s.r.o. Čičmany č. 50 v sume 0,20 € /za každý deň , teda na 365
dní s podmienkou, že sa vyznačí parkovací priestor pre motorové vozidlá tak,
aby nebránil plynulému prechodu chodcov cez uvedenú parcelu. Ďalej
s podmienkou, že nájomca, teda Penzión Katka, sr.o. sa bude vo vlastnej réžii
starať o kosenie, čistenie a zimnú údržbu celej plochy predmetnej parcely.
Poslane Ing. Vladimír Gábel je proti prenájmu predmetnej parcely.
Uznesenie č. 7/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje prevádzkové hodiny Penziónu Katka s.r.o. nasledovne :
Pondelok- štvrtok od 09:00 do 20:00 hod
Piatok od 09:00 do 21:00 hod.
Sobota od 08:00 do 21:00 hod
Nedeľa od 08:00 do 20:00 hod
Uznesenie č. 8/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva nasledovne:
18.1.2013 , 1.3.2013, 10.5.2013
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