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Pozvánka
na riadne verejné 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 obecného zastupiteľstva Obce Čičmany ,
ktoré sa uskutoční dňa

21.04.2017 o 16:45 hod. v kancelárii starostky obce
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu Obce Čičmany za rok 2016
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
6. Návrh záverečného účtu obce Čičmany za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
7. Výročná správa obce rok 2016
8. Rozpočtové opatrenie č.1/2017 – zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce nariešenie
havarijnej situácie strechy- nehnuteľnosť č. 280 vo vlastníctve obce.
9. Prerokovanie zápisu zo zasadnutia komisie z vyhlásenej opakovanej verejnej obchodnej súťaže
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Čičmany ( budova súpisné číslo 30 (stará škola
a pozemky parcela CKN č. 45 a 46 v k.ú. Čičmany
10. Rôzne
10.1. Havarijný stav strechy dom č.280 v majetku obce Čičmany ( Potraviny a Čičmanská
krčma) – realizácia výberového konania ,uzatvorenie zmluvy o dielo s vybraným uchádzačom.
10.2. Žiadosť Obce Čičmany na Slovenskú Záručnú a rozvojovú banku, a.s. o čerpanie úveru
vo výške 15 000,- euro na pokrytie nákladov na riešenie havarijného stavu strechy budovy č.
280 vo vlastníctve obce Čičmany
10.3. Upozornenie Okresného súdu v Žiline na zapísaný subjekt v Obchodnom registri –
prevádzka Čičmany – výroba a predaj ľudových výšiviek, ktorá bola zriadená Národným
výborom v roku 1970 a doteraz nebola zrušená –právne riešenie situácie.
10.4. Informácia o pridelenej dotácie zo ŽSK na akciu Celoslovenské stretnutie fujaristov
v Čičmanoch – 23.9.-24.9.2017
10.5. Iné
11. Interpelácie
12. Diskusia
13. Záver
V Čičmanoch dňa 11.04.2017
Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.
starosta

