OBEC ČIČMANY
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany
_______________________________________________________________
Zápisnica č. 9/2019 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany,
konaného
dňa 05. 12. 2019 o 15:00h – v kancelárií starostky obce na OÚ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Odsúhlasenie poplatkov na rok 2020 združeniam Rajecká dolina a ZMOS
Zámer prevádzkovania potravín p. Tomašeková Slávka
Voľby do Národnej rady SR
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. Odsúhlasenie poplatkov na rok 2020 združeniam Rajecká dolina a ZMOS
5. Zámer prevádzkovania potravín p. Tomašeková Slávka
6. Voľby do Národnej rady SR
7. Interpelácie
8 . Diskusia
9. Záver

Bol daný návrh na :

Uznesenie č. 34/2019 z 9. 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 9. zasadnutia OZ Čičmany ,konaného dňa
05.12.2019
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Neprítomní:1
Prítomní:4
Hlasovanie za : 4

Proti:

Zdržal sa :

Neprítomný : 1

Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová

0

0

Peter Matejek

Uznesenie č. 34/2019 bolo schválené
Ad.3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená ekonómka p. Anna Foltánová
Za overovateľov boli určení: Anna Kotercová a Alena Haššová
Ad.4.
Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 35/2019 z 9. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4.:
Odsúhlasenie poplatkov na rok 2020 združeniam Rajecká dolina a ZMOS,
ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

Schvaľuje:
Odsúhlasenie poplatkov nasledovne:
1. Združenie obcí Rajecká dolina 322,50€/ rok 2020 (počet obyv.129x2,50€)
2. ZMO Rajecká dolina 150,00€/ rok 2020
3. ZMOS Bratislava 21,72 €/rok 2020
4. MAS ( Malá akčná skupina) Rajecká dolina 300,00€/ rok 2020
5. RVC (Regionálne vzdelávanie) Martin 75,22€/ rok 2020
6. OOCR (Oblastná organizácia cestovného ruchu) 300/ rok 2020
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Neprítomní:1
Prítomní:4
Hlasovanie za : 4

Proti:

Zdržal sa :

Neprítomný : 1

Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová

0

0

Peter Matejek

Uznesenie č. 35/2019 bolo schválené
Ad.5.
Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 36/2019 z 9. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5.:
Zámer prevádzkovania potravín p. Tomašeková Slávka,

O prevádzkovanie predajne potravín prejavil záujem nájomca Slávka Tomašeková, žiadosťou
zo dňa 11.11.2019 s tým, že nebytové priestory navrhuje užívať na účel zriadenia predajne
potravín a zmiešaného tovaru, a tiež na organizovanie obecných spoločenských podujatí
a predaja rýchleho občerstvenia. Poskytovanie uvedených služieb v obci chýba, preto je vo
verejnom záujme, najmä v záujme občanov obce a návštevníkov obce, aby obec umožnila
záujemcom prevádzkovanie uvedených služieb. V Obci Čičmany okrem zrušenej predajne
potravín nie je žiadna obdobná predajňa potravín, preto obec považuje prenechanie priestorov
do nájmu záujemcovi na účel obnovenia prevádzky potravín a zmiešaného tovaru za dôvod
hodný osobitného zreteľa pre účel uzavretia nájomnej zmluvy, ktorou nájomcovi prenechá do
užívania majetok obce.
ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:

Zámer prevádzkovania p. Slávky Tomašekovej - predajňa potravín a zmiešaného tovaru,
organizovanie obecných spoločenských podujatí a predaja rýchleho občerstvenia.
Hlasovanie :
Počet poslancov:5
Neprítomní:1
Prítomní:4
Hlasovanie za : 4

Proti:

Zdržal sa :

Neprítomný : 1

Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová

0

0

Peter Matejek

Uznesenie č. 36/2019 bolo schválené

Ad.6
Voľby do Národnej rady SR
OZ berie na vedomie, že voľby do NR SR budú dňa 29.2.2020 a všetky podrobné
informácie sú na stránke obce www.obeccicmany.sk v sekcii Voľby.

Ad. 7 – Interpelácie
Pani starostka informovala o zriadení cyklotrasy v smere od Rajca, prípadne v smere od
Čavoja. Nakoľko sú podmienky na cyklotrasy veľmi náročné a je tam spoluúčasť obce na
financovaní, momentálne nemá obec na to vyčlenené finančné prostriedky. Do budúcna
uvažujeme rozšíriť turistiku aj týmto smerom.
Ad. 8 – Diskusia
p. poslankyňa Kotercová aj s p. poslankyňou Haššovou navrhli, aby sa niektorí chatári,
prípadne ľudia žijúci v obci, prihlásili na trvalý pobyt do našej obce, čím by sa zvýšil počet
obyvateľov, nakoľko nám štát poukazuje podiel dane z príjmov fyzických osôb (ďalej iba
DPFO) podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom v našej obci. Keďže máme málo
obyvateľov s trvalým pobytom v obci, dostávame nízky príjem DPFO.
Starostka obce pozvala všetkých na akciu Nultý ročník vo varení kapustnice a na Mikuláša.

Taktiež starostka obce oznámila poslancom, že od roku 2020 bude pravidelne
navštevovať seniorov, nakoľko veľa ľudí je nevládnych, tak ich navštívi v ich
domácnostiach, aby ich informovala o dianí v obci, prípadne aby oni predložili svoje
požiadavky a návrhy.
Ad. 9 - Záver
Keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka obce poďakovala poslancom za účasť
a ukončila zasadnutie.
Overovatelia:
Anna Kotercová
Alena Haššová
Ukončenie: 18:00 hod.
V Čičmanoch dňa 05.12. 2019
Zapísala: Anna Foltánová

Bc. Iveta Michalíková, v.r.
starostka obce Čičmany

