
OBEC ČIČMANY 
Obecný úrad v Čičmanoch č. 166, 013 15 Čičmany 

Uznesenie č. 20/2022 zo 4. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.: 
Prenájom pozemku parcely CKN č. 12 z dôvodov hodných osobitného zreteľa, v nadväznosti 
na uznesenie obecného zastupiteľstva č. 14/2022 zo dňa 27.04.2022, ktorým obecné 
zastupiteľstvo obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p. 
Obecné zastupiteľstvo : 
1. Schvaľuje 
V nadväznosti na uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 14/2022 zo dňa 27.04.2022 a zverejnenie 
zámeru schvaľuje prenechanie pozemku CKN parcelné č. 12 o výmere 245 m2, druh pozemku: 
zastavená plocha a nádvorie, v katastrálnom území Čičmany (list vlastníctva č. 2266), v celosti vo 
vlastníctve Obce Čičmany, do dlhodobého nájmu (dočasné užívanie za odplatu) nájomcom: 
Jaromírovi Stankovi a Oľge Stankovej, bytom Čičmany č.255, 013 15 Čičmany, podľa ustanovenia 
§9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 
nájomného vo výške 280,00 Eur ročne, za podmienok stanovených zmluvnou o nájme, z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že sa jedná o nehnuteľný majetok nachádzajúci 
sa v intraviláne obce, ktorý je pre obec neupotrebiteľný a žiadatelia prejavili záujem využiť pozemok 
na parkovanie osobných automobilov pre zamestnancov a návštevníkov penziónu Katka, na vjazd 
a výjazd, parkovanie automobilov ubytovaných hostí, návštevníkov a zamestnancov penziónu 
Katka súp. č. 50, postaveného na pozemku CKN pare. č. 11, ktoré nehnuteľnosti vlastníctva v celosti 
v BSM žiadatelia podľa zápisu na LV č. 237 vedenom pre kat. úz. Čičmany, v zmysle evidencie 
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore. 

2. poveruje 
Starostku obce, aby dohodla zmluvné podmienky nájmu, v mene obce podpísala nájomnú zmluvu 
v súlade s týmto uznesením a zabezpečila zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 
Hlasovanie: 
Počet poslancov:4 
Neprítomní: 1 
Prítomní:4 

Hlasovanie za : 4 Proti: Zdržal sa : Neprítomní: 

Alena Haššová, Dagmar Záňová, 
Imrich Uríča, Marek Tomašek 

0 0 Ing. Lucia Záňová 

Uznesenie č. 20/2022 bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
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V Čičmanoch 09.06.2022 

Zverejnené: 13.6.2022 
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Bc. Iveta Michalíková 
starostka obce Čičmany 
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