OBEC ČIČMANY
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany

Zápisnica č. 3/2020 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany,
konaného dňa 05. 06. 2020 o 16:00h v sobášnej miestnosti

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Kontrola plnenia uznesení
Menovanie náhradníka za poslanca a zloženie sľubu poslanca
Menovanie sobášiaceho, určenie inventarizačnej komisie, voľba predsedu finančnej
komisie, doplnenie člena finančnej komisie
Záverečný účet obce + stanovisko hl. kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020
Schválenie rezervného fondu + čerpanie
Zmena rozpočtu obce
Prehodnotenie úväzku údržbára
Schválenie Smernice o postupe a zriaďovaní prostriedkov zo ŠR, z EÚ, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak
darca určí účel daru do rozpočtu obce.
Žiadosť p. Slávky Tomašekovej o vonkajšie maľovanie priestorov č. 280
Žiadosť p. Gabriely Ligasovej o zníženie nájmu v čase COVID-19
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. Kontrola plnenia uznesení
5. Menovanie náhradníka za poslanca a zloženie sľubu poslanca
6. Menovanie sobášiaceho, určenie inventarizačnej komisie, voľba predsedu finančnej
komisie, doplnenie člena finančnej komisie
7. Záverečný účet obce + stanovisko hl. kontrolóra
8. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020
9. Schválenie rezervného fondu + čerpanie
10. Zmena rozpočtu obce
11. Prehodnotenie úväzku údržbára

12. Schválenie Smernice o postupe a zriaďovaní prostriedkov zo ŠR, z EÚ, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak
darca určí účel daru do rozpočtu mesta.
13. Žiadosť p. Slávky Tomašekovej o vonkajšie maľovanie priestorov č. 280
14. Žiadosť p. Gabriely Ligasovej o zníženie nájmu v čase COVID-19
15. Interpelácie
16. Diskusia
17. Záver
Bol daný návrh na:
Uznesenie č. 8/2020 z 3. 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 3. zasadnutia OZ Čičmany ,konaného dňa
05.06.2020

Hlasovanie:
Počet poslancov:3
Neprítomní:1
Prítomní:3
Hlasovanie za : 3
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Anna Kotercová
Uznesenie č.8/2020 bolo schválené

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomní :
Peter Matejek

Ad.3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená: Anna Foltánová
Za overovateľov boli určení: Alena Haššová, Anna Kotercová
Ad.4.
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolórka p. Janigová predniesla uznesenia z predchádzajúceho OZ a skonštatovala, že
väčšina uznesení je v plnení alebo boli splnené.
OZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení.

Ad.5.
Menovanie náhradníka za poslanca a zloženie sľubu poslanca
Dňa 15.05.2020 sa poslankyňa Ing. Anna Huljaková vzdala poslaneckého mandátu.
Ďalším v poradí z náhradníkov v komunálnych voľbách je Dagmar Záňová, ktorá dňa
05.06.2020 do rúk starostky obce Bc. Ivete Michalíkovej zložila Sľub poslanca
Obecného zastupiteľstva v Čičmanoch. Svoj sľub potvrdila svojim podpisom.

Ad.6.
Menovanie sobášiaceho, určenie inventarizačnej komisie, voľba predsedu
finančnej komisie a doplnenie člena finančnej komisie
Starostka obce navrhla za sobášiaceho poslanca p. Alenu Haššovú namiesto
bývalej poslankyne Ing. Anny Huljakovej.
OZ berie na vedomie menovanie sobášiaceho.
Určenie inventarizačnej komise
Za predsedu inventarizačnej komisie OZ navrhlo Annu Foltánovú a za členov
inventarizačnej komisie Alenu Haššovú, Annu Kotercovú, Dagmar Záňovú,
Ing. Vladimíra Gábela, Petra Matejeka.
Voľba predsedu finančnej komisie:
Starostka predniesla návrh na určenie predsedu finančnej komisie – p. Annu
Kotercovú
Bol daný návrh na:
Uznesenie č. 9/2020 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.:voľba
predsedu finančnej komisie
Schvaľuje: Annu Kotercovú za predsedu finančnej komisie

Hlasovanie:
Počet poslancov:4
Neprítomní:1
Prítomní:4
Hlasovanie za : 3
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Dagmar Záňová
Uznesenie č.9/2020 bolo schválené

Proti:
0

Zdržal sa :
Anna
Kotercová

Neprítomní :
Peter Matejek

O 16,30 h sa dostavil na rokovanie OZ poslanec Peter Matejek
Ad.7.
Záverečný účet obce + stanovisko hlavnej kontrolórky
P. Janigová predniesla správu k záverečnému účtu obce. Postupy v záverečnom
účte boli v súlade s platnou legislatívou v súlade so zákonom.
Bol daný návrh na:
Uznesenie č. 10/2020 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 7.: návrh
záverečného účtu za rok 2019
a/ OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2019
b/ Schvaľuje: Návrh záverečného účtu obce za rok 2019

Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Neprítomní:

Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Dagmar Záňová, Peter Matejek,
Anna Kotercová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomní :

Uznesenie č. 10/2020 bolo schválené

Ad.8.
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020
Kontrolórka p. Janigová predniesla plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2020.
Bol daný návrh na:
Uznesenie č. 11/2020 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 8.: plán
kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020, ktorým OZ
Schvaľuje: Navrhnutý plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Dagmar Záňová, Peter Matejek,
Anna Kotercová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomní :

Uznesenie č. 11/2020 bolo schválené
Ad.9.
Schválenie RF + čerpanie
Starostka obce predniesla návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu na
rekonštrukciu budovy č.d.280 a to vo výške 26 089 €
a/ 15 000 € - nepoužité finančné prostriedky z roku 2019
b/ 11 089 € - náklady na rekonštrukciu budovy č.d.280 (obchod)
Bol daný návrh na:

Uznesenie č. 12/2020 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu
9.: schválenie RF + čerpanie, ktorým OZ
Schvaľuje: Použitie prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu budovy č.d.280 vo
výške 26 089 €

Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5

Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Dagmar Záňová, Peter Matejek,
Anna Kotercová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomní :

Uznesenie č. 12/2020 bolo schválené
Starostka obce predniesla návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné
výdavky, a to energie vo výške 3 180 €, na plyn 2 232 € a na právne služby
2 760 € v celkovej výške 8 172 € z dôvodu výpadku podielových daní v roku 2020
a 2021 v súvislosti s COVID-19 a celkovej finančnej situácie obce.
Bol daný návrh na:

Uznesenie č. 13/2020 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu
9.: schválenie RF + čerpanie, ktorým OZ
Schvaľuje: Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky vo výške
8 172 €
Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Dagmar Záňová, Peter Matejek,
Anna Kotercová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomní :

Uznesenie č. 13/2020 bolo schválené
Ad.10.
Zmena rozpočtu obce
Bol daný návrh na:
Uznesenie č. 14/2020 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 10.:
zmena rozpočtu obce
OZ schvaľuje návrh zmeny rozpočtu Obce Čičmany na rok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 5.

Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Dagmar Záňová, Peter Matejek,
Anna Kotercová

Proti:
0

Uznesenie č. 14/2020 bolo schválené

Zdržal sa :
0

Neprítomní :

Ad.11.
Starostka informovala poslancov OZ o prehodnotení úväzku údržbárov, 1 pracovník
zostáva na plný úväzok, 1 pracovník končí pracovný pomer. Z dôvodu zníženia príjmu
z podielových daní obec uvažuje o znížení úväzku údržbára na 4 hod/deň, prípadne dvoch
údržbárov na 4 hodiny/deň.

Ad.12.
Schválenie smernice o postupe a zriaďovaní prostriedkov zo ŠR, z EÚ, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca
určí účel daru do rozpočtu obce.
Bol daný návrh na:
Uznesenie č. 15/2020 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 12.:
schválenie smernice, ktorým OZ
Schvaľuje: Smernicu o postupe a zriaďovaní prostriedkov zo ŠR, z EÚ, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca
určí účel daru do rozpočtu obce

Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Dagmar Záňová, Peter Matejek,
Anna Kotercová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomní :

Uznesenie č. 15/2020 bolo schválené

Ad.13.
Žiadosť p. Slávky Tomašekovej o vonkajšie maľovanie priestorov č.d.280
P. Slávka Tomašeková žiada o premaľovanie obecných priestorov krčmy a potravín
len v prednej časti. Náklady budú hradené vo vlastnej réžii,
t. j. 50 % nájomca priestorov krčma, 50 % nájomca priestorov potravín.
Uznesenie č. 16/2020 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 13.:
schválenie smernice, ktorým OZ

Schvaľuje: Žiadosť p. Tomašekovej
Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5

Hlasovanie za : 5
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Dagmar Záňová, Peter Matejek,
Anna Kotercová

Proti:
0

Zdržal sa :
0

Neprítomní :

Uznesenie č. 16/2020 bolo schválené
Ad.14.
Žiadosť p. Gabriely Ligasovej o prehodnotení nájmu v čase COVID-19
P. Gabriela Ligasová žiada o zníženie nájmu v čase COVID-19, nakoľko
bola prevádzka zatvorená.
Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 17/2020 z 3. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 14.:
Žiadosť o prehodnotenie nájmu, ktorým OZ
Schvaľuje: zníženie nájmu p. Gabriely Ligasovej o 50 € /mesiac z dôvodu COVID-19 a to na
2 mesiace
Júl - 115 €, August – 115 €

Hlasovanie:
Počet poslancov:5
Neprítomní:
Prítomní: 5
Hlasovanie za : 4
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová,
Dagmar Záňová, Peter Matejek,

Proti:
0

Zdržal sa :
Anna
Kotercová

Neprítomní :

Uznesenie č. 17/2020 bolo schválené

Ad. 7 – Interpelácie
Starostka obce informovala OZ o projekte WIFI pre Teba, ktorý realizuje spoločnosť
PROROZVOJ, s.r.o. Taktiež informovala o Zmluve ohľadom vyhodnotenia verejného
obstarávania, spracovaním, sumarizácia všetkej dokumentácie, vypracovanie všetkých
monitorovacích správ, sledovanie oprávnenosti výdavkov, sledovanie plnenia merateľných
ukazovateľov, kompletizácia celého projektu WiFi pre Teba v sume 790 €, ktoré budú
rozpočtované v roku 2021.
Od NADÁCIE TA3 nám bola poskytnutá dotácia 500 € určená na náklady spojené
s dovozom obedov a nákupom potravín pre seniorov – COVID-19.

Ad. 8 – Diskusia

P. Matejek sa informoval o ihrisku, či bude sprístupnené aj pre verejnosť, zatiaľ ešte
neprebehla kolaudácia. Po kolaudácii bude rokovanie starostky so zástupcami ihriska Za
kostolnými lánmi ohľadom využívania ihriska pre obec ako bolo stanovené v podmienkach,
ktoré dala obec pred realizáciou výstavby.
OZ preberalo problematiku parkovania v našej obci, nakoľko obec navštevuje nadmerné
množstvo turistov a parkujú po celej dedine. Starostka informovala, že parkovisko musí
spĺňať určité normy, preto realizácia a celkový proces je zdĺhavý a finančne náročný.

Ad. 9 - Záver
Keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka obce poďakovala poslancom za účasť
a ukončila zasadnutie.
Overovatelia:
Anna Kotercová
Alena Haššová
Ukončenie: 19.15 hod.
V Čičmanoch dňa 08.06.2020
Zapísala: Anna Foltánová

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

