
                 

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

                                                                         Uznesenia 

                                     z 7. zasadnutia OZ obce Čičmany zo dňa 11.12.2020 

Uznesenie č. 41/2020 zo 7. 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 zo 7. zasadnutia OZ Čičmany, konaného dňa 11.12.2020

Hlasovanie:

Počet poslancov:3

Neprítomní:0

Prítomní:3

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 

Ing.  Lucia  Záňová  ,  Alena  Haššová,
Dagmar Záňová

0 0

Uznesenie č.41/2020 bolo schválené

V Čičmanoch 11.12.2020                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r.

                                                                                                               starostka obce Čičmany

Uznesenie č. 42/2020 zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4.:

Kontrola plnenia uznesení

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

V Čičmanoch 11.12.2020                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r.

                                                                                                               starostka obce Čičmany
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Uznesenie č. 43/2020 zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5.: 

Návrh VZN Obce Čičmany č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Čičmany

Schvaľuje VZN obce Čičmany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi.

Hlasovanie:

Počet poslancov:3

Neprítomní:

Prítomní:3

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 

Ing.  Lucia  Záňová  ,  Alena  Haššová,
Dagmar Záňová

0 0

Uznesenie č.43/2020 bolo schválené

V Čičmanoch 11.12. 2020                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r.

                                                                                                                 starostka obce Čičmany

Uznesenie č. 44/2020 zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.: 

Založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov.

Obecné zastupiteľstvo:

A) Prerokovalo 
1. Založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov - združenia obcí s výlučnou

účasťou  obcí,  ktoré  vznikne  na  základe  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení
neskorších predpisov alebo na základe § 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
za účelom realizácie projektu zameraného na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu.

2. Možnosť  predloženia  žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  s názvom:  ,,Vybudovanie
kompostárne  Združenia  obcí  Rajeckej  doliny  pre  zhodnocovanie  odpadov“ v rámci  výzvy
z Operačného  programu  Kvalita  životného  prostredia,  Špecifický  cieľ:  1.1.1  Zvýšenie  miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania  vzniku  odpadov;  Aktivita  B.  Príprava  na  opätovné  použite  a  zhodnocovanie  so
zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu
komunálnych  odpadov  a  podpory  predchádzania  vzniku  biologicky  rozložiteľných  komunálnych
odpadov.

B) Schvaľuje
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1. založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov - združenia obcí s výlučnou
účasťou  obcí,  ktoré  vznikne  na  základe  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení
neskorších predpisov alebo na základe § 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
za účelom realizácie projektu zameraného na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu,

2. predloženie  žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  s názvom:  ,,Vybudovanie  kompostárne
Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov“ v rámci výzvy z Operačného programu
Kvalita  životného  prostredia,  Špecifický  cieľ:  1.1.1  Zvýšenie  miery  zhodnocovania  odpadov  so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie  a recykláciu a podpora predchádzania  vzniku
odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu
nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a
podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,

3. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
4. vypracovanie projektovej žiadosti o NFP a realizácie verejného obstarávania na oprávnené výdavky

v projekte.

Hlasovanie:

Počet poslancov:3

Neprítomní:0

Prítomní:3

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 

Ing.  Lucia  Záňová  ,  Alena  Haššová,
Dagmar Záňová

0 0

Uznesenie č.44/2020 bolo schválené

V Čičmanoch 11.12. 2020                                                                      Bc. Iveta Michalíková, v.r.

                                                                                                                starostka obce Čičmany

Uznesenie č. 45/2020 zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 8:  
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Schválenie rozpočtu na roky 2021-2023

Schvaľuje rozpočet na roky 2021 - 2023

Hlasovanie:

Počet poslancov:3

Neprítomní:

Prítomní: 3

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 

Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Ing. Lucia Záňová

0 0

Uznesenie č.45/2020 bolo schválené

V Čičmanoch 11.12. 2020                                                                      Bc. Iveta Michalíková, v.r.

                                                                                                                starostka obce Čičmany

Uznesenie č. 46/2020 zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 9:
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1.polrok 2020 

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti

Hlasovanie:

Počet poslancov:3

Neprítomní:

Prítomní: 3

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 
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Alena  Haššová,  Dagmar Záňová,  Ing.
Lucia Záňová 

0 0

Uznesenie č.46/2020 bolo schválené

V Čičmanoch 11.12. 2020                                                                      Bc. Iveta Michalíková, v.r.

                                                                                                                starostka obce Čičmany

Uznesenie č. 47/2020 zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 10:
Schválenie Členského príspevku Združenie miest a obcí Slovenska

Schvaľuje členský príspevok na rok 2021 vo výške 22,70 €

Hlasovanie:

Počet poslancov:3

Neprítomní:

Prítomní: 3

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 

Alena  Haššová,  Dagmar Záňová,  Ing.
Lucia Záňová 

0 0

Uznesenie č.47/2020 bolo schválené

V Čičmanoch 11.12. 2020                                                                      Bc. Iveta Michalíková, v.r.

                                                                                                                starostka obce Čičmany

Uznesenie č.48/2020 zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 11.: 

Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena so SEVAK a. s. Žilina z dôvodu rozšírenia 
vodovodu a prípojky - vodovodné potrubie v celkovej dĺžke 666,03 m za odplatu 10,00€
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jednorazovo

Schvaľuje: 

I. 

Zriadenie vecného bremena na zaťažených pozemkoch, ktoré vlastní Obec Čičmany v celosti,  v rozsahu
podľa geometrického plánu č. 36335924-165-20 zo dňa 28.09.2020, vyhotoviteľom ktorého je Súkromná
geodézia Trenčín, autorizačne overeného Ing. Michalom Muranom, úradne overeného Okresným úradom
Žilina, katastrálnym odborom,  ktoré spočíva v povinnosti Povinného z vecného bremena : 

a)  strpieť  umiestnenie  Vodovodu  v celkovej  dĺžke  666,03  m,   na  pozemkoch  vyznačených
v geometrickom pláne 36335924-165-20, vyhotovenom za zriadenie vecného bremena :

diel 2 - pozemok registra E KN s parcelným číslom 237, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 11 m2,

diel 3 - pozemok registra E KN s parcelným číslom 237, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 8 m2,

diel 4 - pozemok registra E KN s parcelným číslom 237, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 16 m2,

diel 5 - pozemok registra E KN s parcelným číslom 237, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 2 m2,

diel 10 - pozemok registra E KN s parcelným číslom 950/1, druh pozemku – orná pôda o výmere 15 m2,

diel 1 - pozemok registra E KN s parcelným číslom 6079, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 184 m2,

diel 20 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8823, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 20 m2,

diel 7 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8824, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 955 m2,

diel 21 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8825, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 167 m2,

diel 6 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 29 m2,

diel 8 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 15 m2,

diel 9 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 102 m2,

diel 16 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 17 m2,

diel 18 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 17 m2,

diel 19 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 73 m2,

diel 30 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 18 m2,

diel 31 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 18 m2,

diel 32- pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 17 m2,
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diel 33- pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 17 m2,

diel 34 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 17 m2,

diel 35 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8826, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 17 m2,

diel 29 - pozemok registra C KN s parcelným číslom 8827, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 527
m2,

b)  strpieť  prístup  k Vodovodu  Oprávneným  z vecného  bremena  za  účelom  prevádzkovania,
rekonštrukcie, opravy a údržby Vodovodu. 

Vecné  bremeno sa zariaďuje   na dobu neurčitú,  za jednorazovú odplatu 10€. Práva zodpovedajúce
vecnému bremenu sú spojené s vlastníctvom Vodovodu, pričom na výkon práv zodpovedajúcich vecnému
bremenu je oprávnený z vecného bremena – spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie,  a.s.  ,
IČO 36 672 297, so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina.   

II. Ukladá

aby poplatky spojené so zriadením vecného bremena a jeho vkladom do katastra nehnuteľností  znášal
povinný z vecného bremena.

III. Poveruje 

starostku obce,  aby dohodla  zmluvné podmienky a  podpísala  Zmluvu o zriadení  vecného bremena za
povinnú osobu z vecného bremena: Obec Čičmany, s oprávneným z vecného bremena: Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a. s. , IČO 36 672 297, so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel : Sa, vložka číslo : 10543/L.   

IV. Ruší

Ruší  sa  uznesenie  č.  33/2020  z 5.  riadneho  rokovania  obecného  zastupiteľstva  k bodu11.:Schválenie
Zmluvy o zriadení  vecného bremena so SEVAK a.s.  Žilina  z dôvodu rozšírenia vodovodu a prípojky -
vodovodné potrubie v celkovej dĺžke 666,03 m bezodplatne.

Hlasovanie:

Počet poslancov:3

Neprítomní:
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Prítomní: 3

Hlasovanie za : 3 Proti: Zdržal sa : Neprítomní : 

Alena  Haššová,  Dagmar Záňová,  Ing.
Lucia Záňová 

0 0

Uznesenie č.48/2020 bolo schválené

V Čičmanoch 11.12. 2020                                                                      Bc. Iveta Michalíková, v.r.

                                                                                                                starostka obce Čičmany
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