OBEC ČIČMANY
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany
_______________________________________________________________
Zápisnica č. 8/2019 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany,
konaného
dňa 11. 10. 2019 o 16:30h – v kancelárií starostu obce na OÚ

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Schválenie žiadosti na dotáciu z enviromentálneho fondu pre rok 2020 s 5%
spoluúčasťou obce, so špecifikáciou v oblasti Rozvoj odpadového hospodárstva
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov s podporou pre predchádzanie
vzniku biologiky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Oznámenie zmeny prevádzkových hodín penzión Katka, Čičmanská krčma a TIC.
Žiadosť o zníženie nájmu – Čičmanská krčma Gabriela Ligasová
Odovzdanie priestorov dňa 31.10.2019 p. Ficek – budova č. 280 Potraviny
Interpelácie
Diskusia
Záver

Ad.1.
Starostka obce Čičmany privítala poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ).
Konštatovala, že na riadnom zasadnutí sú prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny. 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.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
4. Schválenie žiadosti na dotáciu z enviromentálneho fondu pre rok 2020 s 5%
spoluúčasťou obce, so špecifikáciou v oblasti Rozvoj odpadového hospodárstva
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov s podporou pre predchádzanie
vzniku biologiky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

5. Oznámenie zmeny prevádzkových hodín penzión Katka, Čičmanská krčma a TIC.
6. Žiadosť o zníženie nájmu – Čičmanská krčma Gabriela Ligasová
7. Odovzdanie priestorov dňa 31.10.2019 p. Ficek – budova č. 280 Potraviny
8. Interpelácie
9. Diskusia
10. Záver
Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 31/2019 z 8. riadneho 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 8. zasadnutia OZ Čičmany ,konaného dňa
11.10.2019
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. 31/2019 bolo schválené

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :
0

Ad.3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená starostka obce Bc. Iveta Michalíková
Za overovateľov boli určení: Ing. Anna Huljaková a Peter Matejek
Ad.4.
Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 32/2019 z 8. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4.:
1. schválenie žiadosti na dotáciu z enviomentálneho fondu pre rok 2020
2. spolufinancovanie obce vo výške 5%
ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
1. žiadosť na dotáciu z enviromentálneho fondu na rok 2020
2. spolufinancovanie obce vo výške 5%
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. 32/2019 bolo schválené

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :
0

Ad.5.
Oznámenie zmeny prevádzkových hodín penzión Katka, Čičmanská krčma a TIC.
Penzión Katka: v mesiaci október otvorené iba počas víkendov piatok, sobota, nedeľa,
ostatné dni bude z technických príčin zatvorené.
Čičmanská krčma: z dôvodu dlhodobej PN otvorené iba cez víkendy piatok, sobota, nedeľa
do odvolania.
TIC: zatvorené v dňoch 2.10.2019, 3.10.2019, 4.10.2019, 9.10.2019, 10.10.2019,
11.10.2019, 16.10.2019, 17.10.2019, 18.10.2019.
OZ berie uvedené skutočnosti na vedomie.
Ad.6
Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 33/2019 z 8. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.
zníženie nájmu – Čičmanská krčma Gabriela Ligasová, ktorým obecné zastupiteľstvo
Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
zníženie nájmu – Čičmanská krčma Gabriela Ligasová na dobu štyroch mesiacov
11,12/2019 a 1,2/2020 na sumu 50€/mesiac
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. 33/2019 bolo schválené

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomný :
0

Ad. 7
Dňa 31.10.2019 končí platnosť Zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorá bola uzavretá
dňa 23.11.2017 medzi prenajímateľom Obec Čičmany a nájomcom Ján Ficek, Hollého
160/1, 015 01 Rajec, IČO: 33346046. Predmetné priestory budú vypratané a odovzdané
prenajímateľovi hygienicky čisté, v stave zodpovedajúcom obvyklému užívaniu
a opotrebeniu, tak aby boli okamžite užívania schopné, najneskôr v deň skončenia nájmu.
O odovzdaní spíšeme protokol, ktorý je uvedený ako príloha v zmluve. Súčasťou budovy
zostanú vonkajšie mreže na oknách a regulátor kúrenia. Termín odovzdania predmetných
priestorov si dohodneme telefonicky, prípadne osobne na Obecnom úrade v Čičmanoch,
minimálne 3 dni pred termínom odovzdania.
OZ berie uvedené skutočnosti na vedomie a zúčastní sa preberania predmetných
nebytových priestorov.
Ad. 8 – Interpelácie
Starostka informovala o doriešení parkovania v obci, nutná konzultácia s Dopravným
inšpektorátom v Žiline.

Na pracovnú pozíciu Ekonóm - účtovník bola na OU Čičmany od 1.9.2019 prijatá p. Anna
Foltánová namiesto Ing. Márie Kollárovej, ktorá podala k 31.8.2019 výpoveď.
Ad. 9 – Diskusia
Ad.10 - Záver
Keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka obce poďakovala poslancom za účasť
a ukončila zasadnutie.
Overovatelia:
Ing. Anna Huljaková
Peter Matejek
Ukončenie: 19:00 hod.
V Čičmanoch dňa 11.10. 2019
Zapísala: Bc. Iveta Michalíková

Bc. Iveta Michalíková
starostka obce Čičmany

