OBEC ČIČMANY
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany
_______________________________________________________________
Zápisnica č. 5/2019 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany,
konaného
dňa 20. 05. 2019 o 16:00h – sobášna miestnosť na OÚ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Vyhodnotenie anonymného dotazníka - Potraviny a Oznámenie výsledkov
občanom Čičman, informácia ohľadom nájomcov potravín v obci
Zrušenie nočného prúdu v Infocentre
Odsúhlásenie obecnej akcie - Čičmanska vareška 03.08.2019
Diskusia
Záver

Ad.1.
Starostka obce Čičmany privítala poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ)
a prísediacich občanov. Konštatovala, že na mimoriadnom zasadnutí sú prítomní poslanci
podľa prezenčnej listiny. Starostka obce skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci na
rokovaní. OZ obce Čičmany je uznášaniaschopné.
Ad.2.
Schválenie programu zasadnutia
Poslancom bol pred zasadnutím poslaný program zasadnutia OZ a materiály. Starostka
obce dala hlasovať za navrhnutý program.
Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 21/2019 z 5. mimoriadného 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 z 5. zasadnutia OZ Čičmany ,konaného dňa
20.05.2019
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Neprítomní:0
Prítomní:5

Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,
Peter Matejek
Uznesenie č. 21/2019 bolo schválené

Proti:0
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :0

0

Ad.3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Ing. Mária Kollárová
Overovatelia zápisnice: Anna Kotercová a Peter Matejek
Ad.4.
Vyhodnotenie anonymného dotazníka - Potraviny a Oznámenie výsledkov občanom
Čičmian, informácia ohľadom nájomcov potravín v obci

Starostka obce oznámila OZ a prísediacim občanom vyhodnotenie anonymného dotazníka, a
to z počtu rozdaných 70 kusov dotazníkov sa vrátilo 61 kusov. Na otázku nakupujete v
miestnych potravinách ? Áno v počte 57 odpovedí a Nie v počte 4 zakrúžkovaných odpovedí.
Pri odpovedí: Ak nie uveďte dôvod: 1x zlé pečivo a 2x nakupujeme v Tescu. Ďalej odpoveď
na otázku Ak Áno, uveďte priemerný mesačnú sumu: Po zrátaní všetkých uvedených súm a
vydelení počtom vyšla priemerná suma cca 140 €, z celkového počtu sa vyjadrilo 39 občanov,
neuviedlo sumu 21 občanov, nedá sa určiť 1 odpoveď. Od podnikateľov bola priemerná suma
cca 1000€/ mesačne. Vyhodnotenie otázky na: Nakupujete potraviny aj v iných obchodoch
mimo obce? Odpoveď Áno 40, Nie 16 a nevyjadrilo sa k otázke 5 občanov. Pripísané
odpovede do dotazníka: arogantný prístup zamestnancov, zamestnanci majú nemiestne
poznámky, lepší chlieb u Ďurošku.
Diskusia:
Starostka obce oznámila prísediacim spoluobčanom:,, Potraviny v obci určite budú,
momentálne sa na priestory prídu pozrieť iný podnikatelia s potravinami. Bude zabezpečení
prívoz potravín pre obyvateľov počas obdobia, keď tu potraviny nebudú". P. Strapko:,, Kde si
kúpim chlieb a potraviny keď mi budú chýbať a nebude človek na prívoz potravín". P.
Haššová sa opýtala prísediacich občanov:,, Prečo tu ľudia nechcú podnikať? "Odpoveď
prísediacej p. Važanovej ,, Lebo je tu málo ľudí a obraty sú malé a mali by sme si vážiť p.
Ficeka s manželkou, za to čo vedeli pozháňať tovar a bolo tam všetko čo potrebujem a čo mi
v domácnosti pochybí." Starostka obce konštatovala ,, Prečo ľudia nekomunikovali s p.
Ficekom, keď mali zlé potraviny. Väčšina ľudí to neriešilo a radšej odišli si kúpiť konkrétny
tovar inde. Prípadne prečo p. Ficek neurobil všetko pre to, aby do ich potravín chodilo viac
občanov napríklad formou akcií alebo letákov." P. Adamičková ,, Čo sa bude robiť po
ukončení zmluvy p. Ficeka s budovou?". P. Starostka odpovedala ,,Uvidíme, ako sa vyjadrí
nový prenajímateľ, čo bude potrebné urobiť s priestormi, aby prevádzka mohla ďalej
fungovať". p. Gáplovská konštatovala,, Potraviny v obci sú potrebné, preto OZ a starosta obce
by malo dohliadnuť na to, aby potraviny v obci boli" .P. Čechová: ,, V dotazníku by som
doplnila aj poznámku ako - Nápady a zlepšenie. Navrhujem komunikáciu s p. Ficekom o
výpovedi, prečo sa tak unáhlene rozhodol a dohodnúť sa s ním o tom, že v zmluve má určitú
dobu výpovede, aby ešte pouvažoval nad tým, aby ľudia v obci mali ešte možnosť do
ukončenia zmluvy nakupovať u neho. Treba sa zamyslieť na tým, že sa tam dá kúpiť všetko
čo je nutné cez potraviny, kvety aj plynové bomby a je tam aj pošta. "P. Haššová,, Pošta v
obci sa bude riešiť formou poštovej doručovateľky a ak budete chcieť noviny, tak vám ich
pani doručovateľka donesie domov spolu s poštou". Návrh p. Važanovej na OZ ,, Predeliť
obchod a dať im do prenájmu menšie priestory za nižší nájom a druhú polovicu dávať do
prenájmu iným ľuďom za nájom prislúchajúcim ku konkrétnym priestorom, aby obec nebola
stratová na nájomnom." P. Haššová,, Navrhli sme p. Ficekovi, aby nížili počet zamestnancov,
aby mali nižšie výdavky. " Ďalší návrh padol o prevádzkovaní potravín pod obcou. Tento

návrh dala p. starostka po konzultácií s OZ, ale momentálne je to v riešení. Z radu občanov
vyšiel návrh o zvýšenie daní, z dôvodu zníženia počtu obyvateľov a tým aj nižších prímov na
obec zo štátu. Zvýšením daní by sa zvýšili príjmy do rozpočtu a zabezpečil by sa lepší chod
obce. Občania požiadali starostku obce osloviť ešte raz p. Ficeka a prejednať otázku nájmu,
že mu obec odpustí nájom vo výške nákladov spojených s nákupom e- kasy a všetky
výdavky spojené so zapojením, ak by bol ochotný stiahnuť výpoveď a ďalej prevádzkovať
potraviny v obci. P. Ficek sa v telefonickom rozhovore dňa 10.5.2019 vyjadril že už je plne
rozhodnutý prevádzku ukončiť do termínu stanovenom vo výpovedi. " Prísediaci navrhli
starostke obce, aby si p. Ficeka s manželkou prizvala osobne a ešte prekonzultovali návrh
riešení telefonického rozhovoru. p. Starostka tento návrh prijala a v čo najbližšej dobe osloví
p. Ficeka o osobné stretnutie.
OZ berie na vedomie vyhodnotenie anonymného dotazníka - Potravín a oznámenie
výsledkov občanom Čičman a informáciu ohľadom nájomcov potravín v obci
Schvaľuje :
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce osloviť p. Ficeka vo veci pokračovania v
prevádzke potravín a zrušením výpovede pri osobnom stretnutí a prejednanie nových
podmienok ďalšej spolupráce.
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,
Peter Matejek

Proti:0
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :0
0

Ad.5.
Zrušenie nočného prúdu v Infocentre

Starostka obce predložila zastupiteľstvu žiadosť p. Kotercovej na výmenu elektromera na
nočný prúd v garáži v budove požiarnej zbrojnice súp. č. 159 v obci Čičmany, nakoľko sa
tento nočný prúd v noci nevyužíva. V žiadosti p. Kotercová uviedla, že je ochotná uhradiť
polovičný poplatok za jeho výmenu, čo robí čiastku 28,80€.
OZ berie na vedomie žiadosť p. Kotercovej na výmenu elektromera na nočný prúd v garáži
v budove požiarnej zbrojnice súp. č. 159 v obci Čičmany
Schvaľuje
Bod č. 1 : Výmenu elektromera na nočný prúd v garáži v budove požiarnej zbrojnice súp. č.
159 v obci Čičmany
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,
Peter Matejek

Proti:0
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :0
0

Bod č. 2 : Úhradu polovičnej čiastky 28,80 € za výmenu elektromera na nočný prúd v garáži
v budove požiarnej zbrojnice súp. č. 159 v obci Čičmany.
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,
Peter Matejek

Proti:0
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :0
0

Ad. 6.
Odsúhlasenie obecnej akcie – Čičmanská vareška 03.08.2019

Starostka obce predložila zastupiteľstvu návrh na schválenie organizovania akcie konanej v
obci Čičmany - Čičmanská vareška dňa 03. 08. 2019. OZ vyjadrilo súhlas s predloženou
akciou.
Schvaľuje
OZ schvaľuje obecnú akciu - Čičmanská vareška, ktorá sa bude konať 03.08.2019 v obci
Čičmany.
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,
Peter Matejek

Proti:0
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :0
0

Ad.7 - Diskusia
Ad.8 - Záver
Keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka obce poďakovala poslancom za účasť
a ukončila zasadnutie.
Overovatelia:
Anna Kotercová
Peter Matejek

Ukončenie: 18:30 hod.
V Čičmanoch dňa 20.05. 2019
Zapísala: Ing. Mária Kollárová

Bc. Iveta Michalíková, v.r.
starostka

