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. 3/2013 z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany, konaného dňa
10.5.2013 v kancelárii starostky obce Čičmany
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu OZ
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Hospodárenie za I. štvrťrok 2013 – náklady
6. Pridelená dotácia (MV SR) obci Čičmany v rámci projektu Prevencia kriminality Kamerový
systém obce Čičmany – schválenie spolufinancovania projektu
7. Inventarizácia majetku – menovanie komisie
8. Požiarna ochrana obce Čičmany
9. Interpelácie
10. Rôzne
Informácia o pridelenej dotácie z VÚC Žilina
Informácia o zámere obce Čičmany vybudovať oddychovú zónu v obci Čičmany
(pozemok Urbáru a pasienkového , pozemkového spoločenstva Čičmany a využitia
súkromného pozemku pre uvedený účel)
Informácia o vytvorení 3 pracovných miest na protipovodňovú prevenciu v obci
Čičmany na základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami, ktorú uzatvorila Obec Čičmany
a Úrad práce soc. vecí a rodiny Žilina - príspevok, ktorý sa poskytuje zo zdrojov
štátneho rozpočtu SR.
Informácia o pridelení dotácie na kamerový systém obce z MV SR
Informácia o zámere podania projektu v rámci cezhraničnej spolupráce SR-ČR –
stála výstava fotografií a vytvorenie filmu
Informácia o aktivitách obce – kultúrne a spoločenské podujatia
Deň Matiek 2013 – 11.5.2013
11. Diskusia
12. Záver
Ad.1. Predsedajúci – starostka obce Čičmany Mgr. Natália Dubnicayová. Starostka obce
skonštatovala, že je sú prítomní všetci poslanci – Ing. Vladimír Gábel, Anna Uričová, Oľga Kotercová,
Anna Čechová, Jaromír Stanko a kontrolórka Marta Janigová. Starostka obce skonštatovala, že
obecné zastupiteľstvo je schopné rokovať a uznášať sa.
Ad. 2 Za zapisovateľa bola určená Jaroslava Kotercová a za overovateľov zápisnice poslanci Anna
Čechová , Anna Uričová
Ad.3 Schválenie programu . Prítomní poslanci odsúhlasili program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva bez pripomienok.
Ad. 4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 15/2013
I. berie na vedomie, že Uznesenia OZ boli splnené
Ad. 5. Hospodárenie za I. štvrťrok 2013 – náklady. Informáciu podala Jaroslava Kotercová viď
príloha č.1 k tejto zápisnici
Uznesenie č. 16/2013
ktorým obecné zastupiteľstvo:
1. berie na vedomie správu o hospodárení za I. štvrťrok 2013
Ad. 6. Pridelená dotácia (MV SR) obci Čičmany v rámci projektu Prevencia kriminality Kamerový
systém obce Čičmany – schválenie spolufinancovania projektu vo výške 25 %
Na základe prerokovania obecné zastupiteľstvo prijíma
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Uznesenie č. 17/2013 , ktorým
I.
schvaľuje spolufinancovanie projektu Prevencia kriminality – Kamerový systém obce Čičmany
vo výške 25 % v sume 750 € a dofinancovanie projektu vo výške 250 €.
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Zdržal sa :
Jaromír Stanko, Anna Čechová, Anna
0
0
Uričová, Ing. Vladimír Gábel , Oľga
Kotercová
Uznesenie č. 17/2013 bolo schválené piatimi poslancami z piatich
Ad.7 Inventarizácia majetku
Na realizáciu inventarizácie bola navrhnutá inventarizačná komisia v zložení:
- Alena Haššová – predseda, Ing. Vladimír Gábel, člen, Viliam Bernát, člen,
Jaroslava Kotercová, člen.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 18/2013, ktorým
I.

Schvaľuje menovanie inventarizačnej komisie v zložení:
Alena Haššová – predseda, Ing. Vladimír Gábel, člen, Viliam Bernát, člen,
Jaroslava Kotercová, člen.
Hlasovanie
Hlasovanie za :
Proti:
Zdržal sa :
Jaromír Stanko, Anna Čechová, Anna
0
0
Uričová , Oľga Kotercová , Ing.
Vladimír Gábel
Uznesenie č. 18/2013 bolo schválené piatimi poslancami z piatich
Ad. 8 Požiarna ochrana
Starostka obce navrhla vytvoriť protipožiarnu hliadku obce Čičmany, ktorá by získala skúsenosti pri
DPZ vo Fačkove v zložení: Ing. Vladimír Gábel , Ján Kršiak, Maroš Prilinský, Jaromír Stanko.
Zároveň v prípade priaznivého hospodárenia najsť v rámci rozpočtu financie na zakúpenie
hasičskej striekačky, ktorá by bol umiestnená v Požiarnej zbrojnici obce a dať vybudovať zábrany
v toku rieky na vytvorenie dostatočnej zásoby vody pre účel protipožiarnej ochrany.
Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovania prijíma
Uznesenie č. 19/2013, ktorým
I.
schvaľuje vytvorenie protipožiarnej hliadky v zložení – Ing. Vladimír Gábel, Ján Kršiak,
Maroš Prilinský, Jaromír Stanko.
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Zdržal sa :
Jaromír Stanko, Anna Čechová, Anna
0
0
Uričová , Oľga Kotercová , Ing.
Vladimír Gábel
Uznesenie OZ č. 19/2013 bolo prijaté počtom 5 poslancov z piatich.
Ad. 9 Interpelácie – neboli
Ad.10 Rôzne
10.1.
Informácia o pridelenej dotácie z VÚC Žilina – tvorba a vydanie brožúrky
o čičmianských vzoroch (1250 €)
10.2.
Informácia o zámere obce Čičmany vybudovať oddychovú zónu v obci Čičmany
(pozemok Urbáru a pasienkového , pozemkového spoločenstva Čičmany a využitia
súkromného pozemku pre uvedený účel)
10.3.
Informácia o vytvorení 3 pracovných miest na protipovodňovú prevenciu v obci
Čičmany na základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami, ktorú uzatvorila Obec Čičmany a Úrad práce soc. vecí
a rodiny Žilina - príspevok, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. Na základe
uvedeného , obecné zastupiteľstvo
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I.

Uznesením č. 20/2013
Schvaľuje žiadosť na Úrad práce soc. vecí a rodiny o poskytnutie príspevku na podporu
zamestnanosti na realizáciu opatrení a ochranu prd povodňami a na riešenie následkov
mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vytvorenie 3 pracovných miest
od 1.5.2013 ako aj uzatvorenie Dohody (č. 26/§ 50j/2013) o poskytnutí príspevku na
podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie
následkov mimoriadnej sitácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ktorú uzatvorila Obec
Čičmany a Úrad práce soc. vecí a rodiny Žilina

II.
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Zdržal sa :
Jaromír Stanko, Anna Čechová, Anna
0
0
Uričová , Oľga Kotercová , Ing.
Vladimír Gábel
Uznesenie OZ č. 20/2013 bolo prijaté počtom 5 poslancov z piatich
I.

Vzhľadom k tomu, že s platnosťou od 1.5.2013 došlo k uzatvoreniu pracovných zmlúv s 2
uchádzačmi o zamestnanie na preventívne práce na protipovodňových opatreniach v obci
Čičmany na základe uzatvorenej Dohody , no vzhľadom k tomu, že sa neuzatvorila pracovná
zmluva na 1 pracovné miesto z dôvodu, že nebol záujem občanov, ktorí spĺňali kritéria
v zmysle platnej legislatívy na uvedenú pracovnú činnosť., obecné zastupiteľstvo
Uznesením č. 21/2013
I.
schvaľuje zrušenie 1 vytvoreného miesta na preventívne práce na protipovodňových
opatreniach v obci Čičmany , vzhľadom k tomu, že sa neuzatvorila pracovná zmluva
na 1 pracovné miesto z dôvodu, že nebol záujem občanov, ktorí spĺňali kritéria
v zmysle platnej legislatívy na uvedenú pracovnú činnosť.

Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Proti:
Zdržal sa :
Jaromír Stanko, Anna Čechová, Anna
0
0
Uričová , Oľga Kotercová , Ing.
Vladimír Gábel
Uznesenie OZ č. 21/2013 bolo prijaté počtom 5 poslancov z piatich

10.4.
10.5.

Informácia o aktivitách obce – kultúrne a spoločenské podujatia
Deň Matiek 2013 – 11.5.2013
Harmonogram zasadnutí OZ : Poslanci odsúhlasili harmonogram zasadnutí
OZ nasledovne:
28.6.2013 o 18:00 hod, 13. 9. 2013 o 17:00 hod, 15.12. 2013 o 16:00 hod.

V Čičmanoch dňa 10.5.2013
Zapísala: Jaroslava Kotercová

Overovatelia zápisnice: Anna Uričová
Anna Čechová

Mgr. Natália Dubnicayová
Starostka obce Čičmany
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Prehľad prijatých uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Čičmany, konaného dňa 10.5.2013

Uznesením č. 15/2013
I.

berie na vedomie, že Uznesenia OZ boli splnené .

Uznesenie č. 16/2013, ktorým OZ
I.

berie na vedomie správu o hospodárení Obce Čičmany za I. štvrťrok 2013.

Uznesenie č. 17/2013 ktorým OZ
I.
schvaľuje spolufinancovanie poprojektu Prevencia kriminality – Kamerový systém obce
Čičmany vo výške 25 % v sume 750 € a dofinancovanie projektu vo výške 250 €.
Uznesenie č. 18/2013, ktorým OZ
I.
schvaľuje menovanie inventarizačnej komisie v zložení: Alena Haššová – predseda,
Ing. Vladimír Gábel, člen, Viliam Bernát, člen,, Jaroslava Kotercová, člen.

Uznesenie č. 19/2013, ktorým OZ
I.
schvaľuje vytvorenie protipožiarnej hliadky v zložení: Ing. Vladimír Gábel, Ján Kršiak,
Maroš Prilinský, Jaromír Stanko.
Uznesenie č. 20/2013,
I.
schvaľuje žiadosť na Úrad práce soc. vecí a rodiny o poskytnutie príspevku na podporu
zamestnanosti na realizáciu opatrení a ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej
situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vytvorenie 3 pracovných miest od 1.5.2013 ako aj Dohodu
Uznesením č. 21/2013
II.
schvaľuje zrušenie 1 vytvoreného miesta na preventívne práce na protipovodňových
opatreniach v obci Čičmany, vzhľadom k tomu, že sa neuzatvorila pracovná zmluva na 1
pracovné miesto z dôvodu, že nebol záujem občanov, ktorí spĺňali kritéria v zmysle platnej
legislatívy na uvedenú pracovnú činnosť.
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