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. 8/2013 zo verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany, konaného
dňa 13.12.2013 Penzión Katka Čičmany

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu OZ
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Návrh rozpočtu Obce Čičmany na roky 2014-2016 a stanovisko hlavného kontrolóra OZ
k návrhu viacročného rozpočtu obce Čičmany na roky 2014-2016
6. Správa nezávislého audítora za rok 2012 a dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2012
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čičmany na I. polrok 2014.
7. Rôzne
7.1. Vyhodnotenie spolupráce Obce Čičmany s podnikateľskými subjektmi a organizáciami
v Obci Čičmany , rozvoj cestovného ruchu, rozvoja obce , pripomienky a námety na ďalšiu
spoluprácu
9.Diskusia
10. Interpelácie
11. Záver

Ad.1. Predsedajúci – starostka obce Čičmany Mgr. Natália Dubnicayová. Starostka obce
skonštatovala, že sú prítomní poslanci Oľga Kotercová, Anna Čechová, Ing. Vladimír
Gábel, Anna Uričová , nie je prítomný poslanec Jaromír Stanko, ospravedlnil svoju neúčasť,
na zasadnutí nie prítomná kontrolórka Marta Janigová, ktorá tiež ospravedlnila svoju
neúčasť. Starostka obce skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je schopné rokovať
a uznášať sa.
Starostka obce privítala na zasadnutí OZ zástupcov podnikateľských subjektov v obci
Čičmany.
Ad. 2 Za zapisovateľa bola určená Jaroslava Kotercová a za overovateľov zápisnice
poslanci Oľga Kotercová a Anna Čechová.
Ad.3 Schválenie programu : Starostka obce predniesla poslancom doplnený program
rokovania . Prítomní poslanci odsúhlasili doplnenie programu a program zasadnutia
Obecného zastupiteľstva schválili bez pripomienok.
Ad. 4 Kontrola plnenia uznesení . Starostka obce zrekapitulovala uznesenia OZ od
začiatku roka 2013, ktoré boli prijaté . Poslanci skonštatovali, že uznesenia OZ boli splnené.
Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 42/2013, ktorým OZ
I.
berie na vedomie splnenie uznesení OZ .
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Anna Čechová, Anna , Oľga Kotercová, Ing.
Vladimír Gábel, Anna Uričová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný
Jaromír
Stanko
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Ad.5 Rozpočet Obce Čičmany na roky 2014-2016 a stanovisko hlavného kontrolóra OZ

k návrhu viacročného rozpočtu obce Čičmany na roky 2014-2016

5.1. J. Kotercová, ekonómka OcÚ zoznámila poslancov s novelou zákona č. 583/2004 Z.
z. ( § 4 ods. 5) o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s účinnosťou 14.12.2013 ,
podľa ktorej môže obecné zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov rozhodnúť
o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce Čičmany .Tým sa zníži
administratívna záťaž pre malé obce. Na základe uvedeného starostka obce predniesla
návrh na uznesenie
Uznesenia č.43/2013 , ktorým obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie informáciu o novele zákona č. 583/2004 Z. z. ( § 4 ods. 5)
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Anna Čechová, Anna , Oľga Kotercová, Ing.
Vladimír Gábel, Anna Uričová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný
Jaromír Stanko

Uznesenie č. 43/2013 bolo schválené 4 poslancami z piatich , jeden poslanec neprítomný.

5.2. Starostka obce vyzvala ekonómku Jaroslavu Kotercovú , aby informovala poslancov
o návrhu rozpočtu obce Čičmany na rok 2014 a o viacročnom rozpočte na roky 2014-2016.
Keďže poslanci nemali pripomienky, starostka obce požiadala hl. kontrolórku o odborné
stanovisko k navrhovanému rozpočtu. Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, starostka
predniesla návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 44/2013, ktorým
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Návrh rozpočtu obce Čičmany na roky 2014, 2015 a 2016
Ad. 6. Správa nezávislého audítora za rok 2012 a dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2012 .
Poslanci boli oboznámení so správou audítora . Keďže poslanci nemali pripomienky,
starostka obce predniesla návrh na

Uznesenie č. 45/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo obce Čičmany za rok 2012 a dodatok
správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2012 (príloha
č. 3 tejto zápisnice)
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Anna Čechová, Anna , Oľga Kotercová, Ing.

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný
Jaromír
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Vladimír Gábel, Anna Uričová

Stanko

Uznesenie č. 45/2013 bolo schválené 4 poslancami z piatich , jeden poslanec neprítomný.
Ad. 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čičmany na I. polrok 2014.
Kontrolórka obce Čičmany Marta Janigová zoznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti
na I. polrok 2014. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Starostka obce predniesla návrh na
Uznesenie č. 46/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Čičmany na I. polrok 2014.
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Anna Čechová, Anna , Oľga Kotercová, Ing.
Vladimír Gábel, Anna Uričová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný
Jaromír
Stanko

Uznesenie č. 46/2013 bolo schválené 4 poslancami z piatich , jeden poslanec neprítomný.
Ad. 7. Rôzne
7.1. Starostka obce Čičmany podala informáciu poslancom obecného zastupiteľstva, že
z dôvodu prenájmu traktora na zimnú údržbu a jeho garážovanie v priestoroch obecného
úradu a v minulosti sa vyskytovaných krádeží v obci , rozšírila monitorovacie zariadenie o jednu kameru na monitorovanie garáže obecného úradu na ochranu prenajatého majetku
Náklady na kameru predstavujú hodnotu 501 € . Poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko.
Starostka obce predniesla návrh na uznesenie
Uznesenie č. 47/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje doplnenie kamerového systému obce o 1 kameru v hodnote 501 e na
monitorovanie priestoru garáže obecného úradu Čičmany , kde sa nachádza prenajatý
traktor na zimnú údržbu.
Hlasovanie .
Hlasovanie za :
Anna Čechová, Anna , Oľga Kotercová, Ing.
Vladimír Gábel, Anna Uričová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný
Jaromír
Stanko

Uznesenie č. 47/2013 bolo schválené 4 poslancami z piatich.
7.2. Informácia o plnení rozpočtu obce Čičmany za rok 2013
Starostka obce Čičmany požiadala Jaroslavu Kotercovú o podanie poslancom informácie
o plnení rozpočtu obce za rok 2013. Jaroslava Kotercová, ekonómka informovala poslancov
o tom, že vo výkaze o plnení rozpočtu za rok 2013 vznikol obci Čičmany bežný schodkový
rozpočet, t.j. obec má vyššie výdavky ako príjmy. Uvedený schodok bude vykrytý so
zapojením finančnej operácie účet 454001 rezervný fond do príjmu, čo predstavujú usporené
finančné prostriedky z roku 2012. Na základe uvedeného starostka obce dala návrh na
prijatie uznesenia
Uznesenie č. 48/2013, ktorým
Obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje zapojenie finančnej operácie účet 454001 rezervný fond – usporené finančné
prostriedky z roku 2012 do príjmu bežného rozpočtu .
Hlasovanie .
Hlasovanie za :
Anna Čechová, Anna , Oľga Kotercová, Ing.
Vladimír Gábel, Anna Uričová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný
Jaromír
Stanko

Uznesenie č. 48/2013 bolo schválené 4 poslancami z piatich.
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7.3. Bezpečnostná smernica o používaní kamerového systému v obci Čičmany v zmysle
zákona č. 112/2013 o Ochrane osobných údajov
Starostka obce informovala poslancov , že v nadväznosti na zavedenie monitorovacieho
zariadenia v obci Čičmany – kamerový systém je obec povinná mať vypracovanú
bezpečnostnú smernicu . Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú podľa §
15 od. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov označené ako monitorované
viditeľným nápisom "Priestor monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom".
Priestor prístupný verejnosti možno podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. monitorovať
pomocou videozáznamu alebo audiovizuálne len na účely verejného poriadku a bezpečnosti,
odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu.
Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám, nevzťahujú sa
na ne ustanovenia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality v obci pri
vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané
kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní.
Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje
poskytujú príslušníkovi PZ v čase výkonu služby, vykonávajúceho objasňovanie,
vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým
systémom získaný osobný údaj týka.
Ak záznam nie je využitý na účely trestného stíhania alebo konania o priestupkoch, záznam
sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému podľa § 17 ods. 7 zákona č.
122/2013 o ochrane osobných údajov v zákonom stanovenej lehote.
Na základe uvedeného navrhla starostka
Uznesenie č. 49/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo
I.
schvaľuje: Bezpečnostnú smernicu o používaní kamerového systému v obci
Čičmany v zmysle zákona č. 112/2013 o Ochrane osobných údajov
Hlasovanie .
Hlasovanie za :
Anna Čechová, Anna , Oľga Kotercová, Ing.
Vladimír Gábel, Anna Uričová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný
Jaromír
Stanko

Uznesenie č. 49/2013 bolo schválené 4 poslancami z piatich.
7.4. Vyhodnotenie spolupráce Obce Čičmany s podnikateľskými subjektmi a organizáciami
v Obci Čičmany , rozvoj cestovného ruchu, rozvoja obce , pripomienky a námety na ďalšiu
spoluprácu . Starostka obce poďakovala všetkým podnikateľským subjektom za spoluprácu
v roku 2013, ohodnotila dobrú spoluprácu pri akcii Dni obce Čičmany a vyslovila názor, že
vzájomná spolupráca všetkých subjektov s obcou je veľmi dôležitá a dúfa, že sa bude
naďalej rozvíjať.
Ad. 9.Diskusia – diskusia prebiehala v rámci rôzneho .
Ad. 10 Interpelácie - interpelácie neboli
Ad. 11 Záver - keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka obce poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.
Overovatelia zápisnice: Oľga Kotercová, v.r.
Anna Čechová , v.r.

Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.
Starostka obce Čičmany
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Prehľad prijatých uznesení – Obecné zastupiteľstvo Obec Čičmany dňa 13.12.2013 – Zápisnica
č. 8/2013

Uznesenie č. 42/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo berie na vedomie splnenie uznesení
OZ .
Uznesenia č.43/2013 , ktorým obecné zastupiteľstvo - I. berie na vedomie informáciu
o novele zákona č. 583/2004 Z.z. (§4 odst. 5) o rozočtových pravidlách územnej samosprávy
Uznesenie č. 44/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo - berie na vedomie Návrh rozpočtu
obce Čičmany na roky 2014, 2015 a 2016
Uznesenie č. 45/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo- berie na vedomie
Správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo obce Čičmany za rok 2012 a dodatok
správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2012
Uznesenie č. 46/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo- schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hl.
kontrolóra obce Čičmany na I. polrok 2014.
Uznesenie č. 47/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo- schvaľuje doplnenie kamerového
systému obce o 1 kameru v hodnote 501 € na monitorovanie priestoru garáže obeceného
úradu Čičmany , kde sa nachádza prenajatý traktor na zimnú údržbu.
Uznesenie č. 48/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo - schvaľuje zapojenie finančnej
operácie účet 454001 rezervný fond – usporené finančné prostriedky z roku 2012 do príjmu
bežného rozpočtu .
Uznesenie č. 49/2013, ktorým obecné zastupiteľstvo - schvaľuje: Bezpečnostnú smernicu
o používaní kamerového systému v obci Čičmany v zmysle zákona č. 112/2013 o Ochrane
osobných údajov
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