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041/5492123, 041/5492206 www.obeccicmany.sk

Zápisnica č. 9/2013 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany, konaného dňa
15.12.2013, kancelária starostky obce Čičmany

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu OZ
4. Schválenie predkladania rozpočtov obce Čičmany bez programovej štruktúry (Novela
zákona č. 583/2004 z.z.
5. Schválenie rozpočtu Obce Čičmany na roky 2014-2016 a stanovisko hlavného kontrolóra
OZ k návrhu viacročného programového rozpočtu obce Čičmany na roky 2014-2016.
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Interpelácie
9. 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, kontrolórka obce Marta
Janigová – prítomná. 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 Oľga Kotercová a Anna Čechová .
Ad.3 Schválenie programu : Starostka obce predniesla poslancom program rokovania .
Obecného zastupiteľstva schválilo program bez pripomienok.
Ad. 4 Schválenie predkladania rozpočtov obce Čičmany bez programovej štruktúry (Novela
zákona č. 583/2004 z.z.)
Starostka obce vyzvala ekonómku Jaroslavu Kotercovú aby dala informáciu poslancom
k predmetnému bodu. Jaroslava Kotercová uviedla, že poslanci boli na predchádzajúcom
zastupiteľstve podrobne informovaní o novele zákona č. 583/2004 Z.z. (§ 4 ods. 5)
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde môže obecné zastupiteľstvo obce do
2000 obyvateľov rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúre v rozpočte obce . Tým sa
zníži administratívna záťaž pre malé obce. Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa
13.12.2014 zobralo uvedenú skutočnosť na vedomie . Poslanci obecného zastupiteľstva
vyjadrili súhlas s predkladaním rozpočtov obce bez programovej štruktúry. Na základe
uvedeného dala starostka obce návrh na uznesenie

Uznesenie č. 50/2013, ktorým OZ
I. schvaľuje predkladanie rozpočtov obce Čičmany bez programovej štruktúry.
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Anna Čechová, Anna , Oľga Kotercová, Ing.
Vladimír Gábel, Anna Uričová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný
Jaromír
Stanko

Uznesenie č. 50/2014 bolo schválené štyrmi poslancami z piatich.
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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
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. 51/2013, ktorým
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1 . Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu
obce Čičmany na roky 2014-2016.
2. Návrh rozpočtu obce Čičmany na roky 2014, 2015 a 2016
II. schvaľuje
1. Návrh rozpočtu obce Čičmany na rok 2014 na úrovni položiek .
- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu
obce Čičmany na roky 2014-2016 tvorí prílohu zápisnice.
- schválený rozpočet obce Čičmany tvorí prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Hlasovanie za :
Anna Čechová, Anna , Oľga Kotercová, Ing.
Vladimír Gábel, Anna Uričová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný
Jaromír
Stanko

Uznesenie č. 51/2014 bolo schválené štyrmi poslancami z piatich .
Ad. 6 Rôzne – poslanci nemali žiadne námety
Ad. 7 Diskusia – diskusia nebola
Ad. 8 Interpelácie - interpelácie neboli
Ad. 9 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.

V Čičmanoch dňa 15.12.2013
Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.
Starostka obce Čičmany

2

