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Pozvánka
na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Čičmany.
Starostka obce Čičmany v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení
v platnom znení zvolávam riadne verejné zasadnutie zastupiteľstva Obce Čičmany , ktoré sa
uskutoční dňa 10.03.2017 o 16:30 hod. v kancelárii starostky obce
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení OZ
Opakovanie vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Čičmany LV č. 561, verejná obchodná súťaž na predaj nehnuteľnosti súpisné číslo 30 a pozemku parcela
KNC č. 45 v majetku obce Čičmany zapísanej na LV č. 561 v k.ú. Čičmany , pozemok - parcely CKN
45 o výmere 974 m2 vedený v KN ako zastavané plochy nádvoria, pozemok a parcela CKN č. 46
o výmere 167 m2 vedený v KN ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Čičmany. Vypracované
podmienky obchodnej súťaže.
Prehodnotenie a stanovenie účelu využitia v podmienkach vyhlásenej obchodnej súťaže na predaj
uvedených nehnuteľností a prehodnotenie stanovenia minimálnej výšky finančnej sumy, za ktorú budú
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Čičmany predané - LV č.561 – nehnuteľnosť súpisné číslo 30 –
budova bývalej školy a parcela CKN č. 45 v katastrálnom území Čičmany o výmere 974 m2, vedená
v KN ako zastavané plochy a nádvoria a parcela KNC č.46 o výmere 167 m2, vedená v KN ako
zastavané plochy a nádvoria a ktoré budú uvedená v podmienkach verejnej obchodnej súťaže.
Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2017 pre overenie súladu majetku obce , záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou v nadväznosti na § 29 a § 30 zákona NR SR č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve a Opatrenie MF SR č. 16786/2007-31 a menovanie ústrednej inventarizačnej
komisie.
Zrušenie menovania škodovej, vyraďovacej a likvidačnej komisie –Uznesenie č. 18/2011 zo dňa
8.4.2011.
Menovanie škodovej, vyraďovacej a likvidačnej komisie
Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce
Žiadosť občana Imricha Holbičku o odkúpenie obecného pozemku časť parcely 5715/1
Návrh starostky obce – z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - zníženie pracovného úväzku
starostu obce Čičmany od 1.4.2017
Rôzne
12.1. Havarijný stav strechy dom č.280 v majetku obce Čičmany ( Potraviny a Čičmanská krčma)
12.2. Informácia o príprave zmluvy pre ďalšie obdobie s TJ Mier Rajec (súčasná zmluva končí 2017 na
prevádzku Lyžiarskeho strediska Javorinka Čičmany .
12.3. Návrh na spoluprácu – Združenie na záchranu Lietavského hradu.
12.4. Návrh na členstvo obce v Oblastnej organizácii cestovného ruchu.
Iné
Interpelácie
Diskusia
Záver

V Čičmanoch dňa 2.03.2017
Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.
starosta

