
                                 OBEC ČIČMANY
                                  Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany

Zápisnica č. 7/2020 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany, konaného dňa
11.12.2020 o 16:00 h v kancelárii starostky obce 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Návrh VZN Obce Čičmany č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Čičmany
6. Založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na r. 2021 – 2023 
8. Schválenie rozpočtu 2021-2023 
9. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1.polrok 2021 
10. Schválenie členských poplatkov
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€
jednorazovo. 
12. Interpelácie 
13. Diskusia 
14. Záver

Ad.1 
Starostka obce Čičmany privítala poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ) a kontrolórku 
obce.  Konštatovala, že na riadnom zasadnutí sú prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny.
OZ obce Čičmany je uznášaniaschopné.
 
Ad.2
Schválenie programu zasadnutia 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Návrh VZN Obce Čičmany č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Čičmany
6. Založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na r. 2021 – 2023 
8. Schválenie rozpočtu 2021-2023 
9. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1.polrok 2020 
10. Schválenie členských poplatkov
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€
jednorazovo. 
12. Interpelácie 
13. Diskusia 
14. Záver



Bol daný návrh na:
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

Ad.3
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola určená: Anna Foltánová
Za overovateľov boli určení: Dagmar Záňová, Alena Haššová 

Ad.4
Kontrola plnenia uznesení

Kontrolórka p. Janigová predniesla kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ, kde 
konštatovala, že uznesenia od čísla 35/2020-40/2020 sú splnené.

Bol daný návrh na:
Uznesenie č. 42/2020 zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4.:
Kontrola plnenia uznesení

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Ad.5
Návrh VZN Obce Čičmany č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Čičmany
 
Starostka obce informovala poslancov o prepočte nákladov na vývoz KO. Náklady na odpad v roku
2020 vzrástli oproti roku 2019 o sumu  1 751,08€. 
Podľa § 77 ods. 2, pís. a) b) zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pri množstvovom 
zbere stanovuje sadzbu poplatku 0,0288 € za liter/ objem smetnej nádoby  /frekvencia vývozu 
za nehnuteľnosť (rodinný dom, rekreačný dom, chata, chalupa ...) sa stanovuje poplatok podľa 
počtu vývozov, minimálne 4 vývozy za kalendárny rok.                         
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
Čičmany na účel podnikania  stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu  poplatku   0,0435 €/ 1 
liter/ objem smetnej nádoby /frekvencia vývozov.

Bol daný návrh na:
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

Ad.6
Založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov.

Združenie obcí chce založiť združenie, v ktorom bude viac obcí a spoločne sa vybuduje 
kompostáreň -  centrálny zber bude v Rajci a bude sa do nej vyvážať odpad z obcí.

Bol daný návrh na:
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
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

Dôvodová správa :

Projekt s názvom ,,Vybudovanie kompostárne Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie
odpadov“ bude zameraný na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu ,,BRKO“ –  zelený odpad (tráva,  lístie,  konáre)  a kuchynského odpadu z
domácností prostredníctvom vybudovania kompostárne a nákupu hnuteľných vecí súvisiacich so
zhodnocovaním BRKO. Samotná realizácia projektu bude pozostávať z nasledovných činností :
výstavba kompostárne; nákup techniky,  prístrojov, nástrojov, náradia na zhodnocovanie BRKO.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania BRKO (biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad) na území katastra obcí Rajec,  Fačkov, Kľače,  Čičmany, Šuja, Rajecké
Teplice,  Rajecká  Lesná,  Veľká  Čierna,  Domaniža za účelom znižovania  množstva BRKO
zneškodňovaných  skládkovaním. Realizáciou  projektu  sa  dosiahne  riešenie  nakladania  s
odpadom v súlade s aktuálnymi predpismi a stanovenými cieľmi v rámci programu odpadového
hospodárstva,  ako  aj  úspora  nákladov  za  zneškodnenie  odpadov  skládkovaním,  zníženie
množstva odpadu a následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi.

Povinnosť obcí podľa § 81 ods. 7 zákona  č. 79/2015 Z. z., o odpadoch v znení neskorších
predpisov:

- Zabezpečiť  zavedenie  a vykonávať  triedený  zber  biologicky  rozložiteľných  odpadov  zo
záhrad a  parkov vrátane cintorínov

Povinnosť obcí podľa § 14 ods. 8 až 13 vyhlášky MŽP SR  č. 371/2015,  Z. z.,  ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov:

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81
ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona obec zabezpečí:

a) ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala:

1.  kompostovací  zásobník,  v  ktorom budú  tieto  domácnosti  kompostovať  nimi  vyprodukovaný
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo

2. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob
musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november, 

b) ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo
vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, na požiadanie vlastníka alebo správcu,
aby každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-81.odsek-7.pismeno-b.bod-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/#paragraf-81.odsek-7.pismeno-b.bod-3


1.  kompostovací  zásobník,  v  ktorom budú  tieto  domácnosti  kompostovať  nimi  vyprodukovaný
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo 

2. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob
musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november, a 

Obec taktiež musí zabezpečiť  v     obci aj:  

- kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát
do roka, a to v jarnom a jesennom období a

-  zber biologicky rozložiteľného odpadu aj z verejných priestranstiev.

Od 29.12.2019 je platný zákon  č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od 1.1.2021 nadobudne účinnosť  § 81 odsek 21 zákona o odpadoch

Znenie § 81 ods. 21
„(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho
odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá  
a)má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v  zariadení na zhodnocovanie
odpadov činnosťou R1 
b)preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
c)preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách
miest a v riedko osídlených oblastiach.“.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak si obec nevie uplatniť ani jednu výnimku, musí v obci
zabezpečovať od 1.1.2021 zber kuchynského odpadu z domácností.

Združenie obcí (Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov) ako oprávneného
žiadateľa je nevyhnutné vytvoriť ako združenie 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. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia mať takéto združenia
zároveň v Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky v rámci druhu
vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.

Záverečné zhrnutie: 

Obec zakúpením techniky na zber a zhodnocovanie BRKO a výstavby kompostárne zabezpečí
povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch a tiež zníži poplatky za uloženie zmesového
komunálneho odpadu,  nakoľko čím viac zložiek komunálneho odpadu obec vytriedi,  tým bude
nižšia sadzba za jeho uloženie.

Združenie  obcí  (Združenia  obcí  Rajeckej  doliny  pre  zhodnocovanie  odpadov)  je  oprávneným
žiadateľom  a zámer  ,,  Vybudovanie  kompostárne  Združenia  obcí  Rajeckej  doliny  pre
zhodnocovanie  odpadov“ je  oprávneným  projektom.  Združenie  obcí  môže  požiadaľ  o NFP
s intenzitou financovania 95% z ERDF a štátneho rozpočtu. Termín realizácie diela bude závisieť
od schválenia žiadosti o NFP, s predpokladom 03/2022 – 02/2023. Konkrétny rozpočet projektu
a jeho spolufinancovanie bude predmetom rokovania zastupiteľstva v marci 2021.



Ad.7
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na r. 2021 – 2023

Hlavná kontrolórka p. Janigová predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021-2023

OZ zobralo stanovisko na vedomie

Ad.8
Schválenie rozpočtu 2021-2023 

Bol daný návrh na:
Uznesenie č. 45/2020 zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 8:  
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

Ad.9
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1.polrok 2021
Pani Janigová - hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021

Bol daný návrh na:
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 : 
Alena Haššová, Dagmar Záňová, Ing. 
Lucia Záňová 

0 0

Uznesenie č.46/2020 bolo schválené

Ad.10
Schválenie členského príspevku Združenie miest a obcí Slovenska.

Platobný výmer členského príspevku na rok 2021 v súlade s čl. 10 Stanov Združenia miest a obcí 
Slovenska v znení neskorších predpisov  a doplnkov bola stanovená výška členského príspevku 
na rok 2021 pre členské mestá  obce ZMOS na 0,176€/obyvateľa. Prepočet na počet obyvateľov 
v našej obci k 1.1.2019 bolo 129 obyvateľov, čo činí 22,70€ na rok 2021.
Členský príspevok v určenej výške bude uhradený do 31.4.2021 na č.ú. SK76 5600 0000 
0018 0232 4001 VS: 2100321206.



Bol daný návrh na:
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

Ad.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€
jednorazovo

Bol daný návrh na:
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€
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,
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:
Prítomní: 3

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

0 0

Uznesenie č.48/2020 bolo schválené

Ad.12
Interpelácie

Ad.13
Diskusia

Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou o odkúpenie pozemku CKN parcela 5740/7. 
Nakoľko žiadosť bola doručená na OU dňa 10.12.2020, následne zaslaná predsedníčke stavebnej 
komisie, ktorá  zaslala žiadosť na posúdenie členom stavebnej komisie. Predsedníčka stavebnej 
komisie informovala OZ, že z dôvodu krátkeho času, nebolo možné zvolať zasadnutie stavebnej 
komisie. Uvedenou žiadosťou sa stavebná komisia bude zaoberať a o skutočnosti bude 
predsedníčka stavebnej komisie informovať starostku obce ako aj OZ na najbližšom zasadnutí OZ.

Starostka informovala o predĺžení zmluvy so SSE a.s. Žilina a s Urík s.r.o. Rajecké Teplice. 

Starostka taktiež informovala o Petícii  Mor ho! za záchranu lesa, vody v procese klimatických 
zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode, ktorú nám doručila predsedníčka Jednoty 
dôchodcov v Čičmanoch p. Anna Čechová. Uvedenú petíciu si môžu občania prečítať na 
vývesnej tabuli, na stránke obce a petičný hárok môžu podpísať vo vestibule Obecného 
úradu v úradných hodinách.

Ad.14
Záver

Keďže už neboli žiadne návrhy do diskusie, starostka obce rokovanie OZ ukončila a poďakovala 
sa všetkým za účasť.

Overovatelia:  Dagmar Záňová
                       Alena Haššová

Ukončenie: 19.00 hod.

V Čičmanoch  dňa  11.12.2020
Zapísala: Anna Foltánová

                                                                                                 Bc. Iveta Michalíková, v.r.
                                                                                                  starostka obce Čičmany


