
OBEC ČIČMANY 
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany 

 

 
Zápisnica č. 6/2022 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čičmany, 
konaného dňa 17. 10. 2022 o 16:00 hod. v kancelárii starostky obce 
 
Program:  
 

1.    Otvorenie 
2.    Schválenie programu 
3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov 
4.    Kontrola plnenia uznesení 
5.    Návrh na zmenu rozpočtu r. 2022 
6.    Žiadosť o poskytnutie makety čičmanskej drevenice do prenájmu – Bartek Michal 
7.    Interpelácie 

8.    Diskusia 

9.    Záver 
 
 
Ad.1  
Starostka obce Čičmany privítala poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ), kontrolórka 
obce p. Janigová a poslanec p. Uríča  sa ospravedlnili. Konštatovala, že na  zasadnutí sú prítomní 
poslanci podľa prezenčnej listiny.  
OZ obce Čičmany je uznášaniaschopné. 
 
Ad.2 
Schválenie programu zasadnutia  
Poslancom bol pred zasadnutím zaslaný program zasadnutia OZ a príslušné materiály. 
 
Program:  

1.    Otvorenie 
2.    Schválenie programu 
3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov 
4.    Kontrola plnenia uznesení 
5.    Návrh na zmenu rozpočtu r. 2022 
6.    Žiadosť o poskytnutie makety čičmanskej drevenice do prenájmu – Bartek Michal 
7.    Interpelácie 

8.    Diskusia 

9.    Záver     
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 29/2022 zo 6. 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: program 6. zasadnutia OZ Čičmany  
 
Hlasovanie: 
Počet poslancov:5 
Neprítomní:1 
Prítomní:4 
 

Hlasovanie za : 4 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 1 

Dagmar Záňová , Alena Haššová, 

Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová 

0 0 Imrich Uríča 

Uznesenie č. 29/2022 bolo schválené 



 
 
Ad.3 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku bola určená: Anna Foltánová 
Za overovateľov boli určení: Marek Tomašek, Dagmar Záňová 
 
Ad.4 
Kontrola plnenia uznesení 
Starostka obce Čičmany predniesla uznesenia z predchádzajúceho OZ. 
Skonštatovala, že uznesenia z OZ z 19. 7. 2022  č. 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. sú splnené, 
uznesenie č. 28.  je v plnení - zmena parcely.  
                  
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 30/2022 zo 6. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4.: 
Kontrola plnenia uznesení , ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 
Ad.5 
 Návrh na zmenu rozpočtu r. 2022 
 
Oznámenia o zmene rozpočtu a dôvodová správa k návrhu zmeny rozpočtu Obce Čičmany 

 

1. Na základe schválenej smernice prijatej uznesením č. 15/2020 zo dňa 5.6.2020 o postupe 

a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia 

poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak 

darca určí účel daru do rozpočtu obce Obec Čičmany upravil príjmovú a výdavkovú časť 

rozpočtu: 

 

- o   2 700,00 €:  zvýšené prostriedky určené na pomoc obci 

- o      857,00 €: prostriedky určené na deň Zeme, pohonné hmoty 

- o   1 000,00 €: zvýšené prostriedky určené na reklam.a propag. služby -     SEVAK  

- o      175,00 €: prostriedky určené na nájom COVID 

- o      341,00 €: zvýšené prostriedky určené na povodne 

- o      830,00 €: prostriedky určené na ubytovanie -Ukrajina 

- o      500,00 €: prostriedky určené 750.výročie obce  – Glock Forst 

- o   2 000,00 €: prostriedky z VÚC určené na 750.výročie obce  

- o 10 000,00 €:  prostriedky určené na detské ihrisko 

- o 12 600,00 €: prostriedky určené na verejné osvetlenie 

- o   1 200,00 €: prostriedky určené na kamerový systém – Kinekus 

 

2. Rozpočet Obce Čičmany na rok 2021 bol schválený uznesením č. 44/2021 dňa 14.12.2021. 
Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Na 
základe vývoja potrieb obec predkladá na posúdenie a schválenie zmenu rozpočtu na rok 
2022 a to rozpočtovým opatrením č. 12/ 2022 
Vzhľadom na vývoj obec prehodnotila položky rozpočtu a navrhla nasledovné zmeny 
v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu,  pričom sa rešpektuje novela zákona č. 
583/2004  Z.z.  o  rozpočtových pravidlách. 
 

Príjmová časť bežného rozpočtu. 
V príjmovej časti rozpočtu sa navrhuje navýšenie rozpočtu o sumu 19 849 EUR na 
položkách: 

a) 133 – daňové príjmy o celkovú sumu 1  945 € na základe zvýšeného príjmu za 
ubytovanie o 5000 €, o 395 € za zvýšený príjem za užívanie verejného priestranstva 



a zníženie príjmu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o sumu 3 450 € 
podľa skutočného predpisu dane 

b) 212 – príjmy z vlastníctva sa zvyšujú o sumu 900 € v zmysle zmlúv 
c) 221 – administratívne poplatky sa zvyšujú o sumu 300 € podľa predpokladaného 

príjmu 
d) 223 – platby z predaja služieb (parkovné) o sumu 9 000 € na základe predpokladanej 

skutočnosti 
e) ostatné príjmy o 3 € podľa skutočnosti 
f) granty a transfery sa zvyšujú na základe poskytnutých prostriedkov od darcov a ŠR 

o sumu 7 701 € 
 
 
Výdavková časť bežného rozpočtu 
 Vo výdavkovej časti rozpočtu sa navrhuje navýšenie rozpočtu o sumu 19 849 EUR na položkách: 

výkonné a zákonodarne orgány 
a) 610, 620 mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania o sumu 13 200 € na základe 

predpokladanej skutočnosti (presun prostriedkov počas roka na dohody, ktoré boli 
určené na údržbu verejných priestranstiev, zvýšené náklady na mzdy 
zamestnancov v zmysle prijatých zákonov) 

b) 630 tovary a služby o sumu 3 149 € na bežnú údržbu, energie a kamerový systém 
Verejné osvetlenie 

630 tovary a služby o sumu  1 500 € na zvýšené náklady za energie VO 
          Kultúrne služby 
          630 tovary a služby o sumu 2 000 € na kultúrne akcie 
 
Celkový rozpočet zostáva vyrovnaný.        
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 31/2022 zo 6. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5.:  
Návrh na zmenu rozpočtu r. 2022, ktorým obecné zastupiteľstvo  Obce Čičmany podľa § 11 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 

berie na vedomie 
 
-  rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
Obce Čičmany 
-   odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu Obce Čičmany rozpočtovým 
opatrením č.12/2022 
 
 schvaľuje 
 
- návrh zmeny rozpočtu  Obce Čičmany rozpočtovým opatrením č.12/2022  
        
Hlasovanie: 
Počet poslancov: 5 
Neprítomní: 1 
Prítomní: 4 
 

Hlasovanie za:  4 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :1 

Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová 

0 0 Imrich Uríča 

Uznesenie č. 31/2022 bolo schválené 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad.6 
Žiadosť o poskytnutie makety čičmanskej drevenice do prenájmu – Bartek Michal.  
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 32/2022 zo 6. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.:    
Žiadosť o poskytnutie makety čičmanskej drevenice do prenájmu – Bartek Michal, 
ktorým obecné zastupiteľstvo  Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z.n.p kde: 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Berie na vedomie  
žiadosť pána Michala Barteka a Zdenky Bartekovej, bytom Rajecká Lesná 32, 01315, doručenú na 
Obecný úrad v Čičmanoch dňa 04.10.2022, zaevidovanú pod č. 331/2022, predmetom ktorej je 
žiadosť o nájom pozemku EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 
561 vo vlastníctve obce Čičmany a maketu  čičmanskej dreveničky (inv.číslo 01037/B), ktorá je 
postavená na uvedenej parcele o výmere 12 m2, z dôvodu že žiadateľ má záujem využiť maketu 
čičmanskej drevenice na propagáciu kultúrneho dedičstva a ľudovej architektúry, predvádzaním 
výroby rezbárskych výrobkov a predaja ručne vyrábaných výrobkov, 
 
2. Schvaľuje  
prebytočnosť majetku, pozemku EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvoria, v katastrálnom území Čičmany, evidovaný na liste vlastníctva č. 561 vo 
vlastníctve Obce Čičmany v podiele 1/1 (v celosti) a maketu  čičmanskej dreveničky (inv.číslo 
01037/B), ktorá je postavená na uvedenej parcele o výmere 12 m2  
 
3.  Schvaľuje  
spôsob prenechania pozemku EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvoria, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste 
vlastníctva č. 561 vo vlastníctve obce Čičmany a maketu  čičmanskej dreveničky (inv.číslo 
01037/B), ktorá je postavená na uvedenej parcele o výmere 12 m2, z dôvodu že žiadateľ má 
záujem využiť maketu čičmanskej drevenice na propagáciu kultúrneho dedičstva a ľudovej 
architektúry, predvádzaním výroby rezbárskych výrobkov a predaja ručne vyrábaných výrobkov, do 
dlhodobého nájmu (dočasné užívanie za odplatu) nájomcovi Michalovi Bartekovi a Zdenke 
Bartekovej, bytom Rajecká Lesná 32, 01315, podľa ustanovenia §9a ods.9 písm. c) zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok stanovených obecným 
zastupiteľstvom, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že sa jedná 
o pozemok na ktorom je postavená maketa čičmanskej drevenice, ktorú obec dlhodobo nevyužíva. 
Žiadateľ sa o uvedený pozemok a maketu drevenice stará už päť rokov, nakoľko mal zmluvu 
o spolupráci s obcou Čičmany. Žiadateľ urobil drevený plot okolo makety čičmanskej dreveničky, 
pred dreveničkou urobil lavičky  so sovou, drevený nábeh na bezbariérový prístup ku dreveničke, 
pravidelne natiera lavičky, plot, strechu dreveničky a drevený kvetináč. Taktiež urobil aj ďalšie 
lavičky vedľa chalúpky, zrenovoval obecnú lavičku a pravidelne kosí okolie domčeka. 
Týmto zámerom žiadateľ prispeje k vyššiemu štandardu prezentácie našej obce.  

 
4. Schvaľuje  
zverejnenie zámeru  prenechať pozemok EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvoria, v katastrálnom území Čičmany (LV č. 561) a maketu  čičmanskej 
dreveničky (inv.číslo 01037/B), ktorá je postavená na uvedenej parcele o výmere 12 m2 do 
dlhodobého nájmu ( päť rokov ) žiadateľovi  Michalovi Bartekovi a Zdenke Bartekovej, bytom 
Rajecká Lesná 32, 013 15 Rajecká Lesná z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a, 
ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
5. Ukladá                        - 
žiadateľovi povinnosť,  aby predložil potrebné povolenia na vykonávanie činnosti, ktorú má záujem 
prevádzkovať v dreveničke ( o výmere 12 m2 ) postavenej na  pozemku  EKN parcelné č. 237 o 
výmere 65 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria 
- žiadateľovi povinnosť, aby zaplatil všetky poplatky súvisiace s prenechaním makety čičmanskej 
drevenice do dlhodobého nájmu  (5 rokov) na pozemku EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m2  

 
 



Hlasovanie: 
Počet poslancov:5 
Neprítomní:1 
Prítomní:4 

Uznesenie č. 32/2022 bolo schválené  
 
 
 
Ad. 7 
Interpelácie 

 
Starostka informovala, že majitelia Kaštieľa oznámili uzatvorenie prevádzky do odvolania, pokiaľ 
sa neprihlási nový záujemca o prevádzkovanie zariadenia. 

 
 
Ad. 8 
Diskusia 
 
 
Ad. 9 
Záver  
Na záver sa starostka obce všetkým poďakovala a zasadnutie OZ ukončila. 
 
 
 
Overovatelia:  Marek Tomašek 
                       Dagmar Záňová 
 
Ukončenie: 18.00 h 
 
V Čičmanoch  dňa  17. 10. 2022 
 
Zapísala: Anna Foltánová 
                                                          Bc. Iveta Michalíková, v.r. 
                                                                                                     starostka obce Čičmany 
   
 

Hlasovanie za : 4 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 1 

 Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Marek Tomašek,  Ing. Lucia Záňová 

0 0 Imrich Uríča 


