
                  

                             OBEC ČIČMANY 
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany 

_______________________________________________________________ 
 
Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany, konaného  

dňa  22. 11. 2022 o 17.00 h – sobášna miestnosť Čičmany  
 
 
Program:  

 
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
2. Štátna hymna  
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie 

5. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o 
zvolení  

6. Slávnostné zloženie sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení 

7. Príhovor novozvoleného starostu obce 
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
9. Vymenovanie zástupcu starostu obce 
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  
11. Voľba predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z 
12. Zriadenie komisií OZ,  voľba ich predsedov a členov 
13. Diskusia 
14. Záver 

 
 

Ad. 1,2. 
 Otvorenie zasadnutia – štátna hymna 
 
Starostka obce otvorila zasadnutie, privítala prítomných poslancov a hostí a prečítala 
program. 
 

      Ad. 3. 
      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  
      Za zapisovateľa bola určená Anna Foltánová, za overovateľov zápisnice Marek Tomašek  
 ´    a Ing. Lucia Záňová. 
 

Ad. 4. 
Starostka obce vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie pána Jozefa Radenu o podanie 
informácie o výsledku volieb, konaných  dňa 29.10.2022. Výsledky volieb tvoria prílohu č. 1 
tejto zápisnice. Predseda miestnej volebnej komisie prečítal zápisnicu. 
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Ad. 5. 
Novozvolená starostka obce Čičmany Bc. Iveta Michalíková zložila zákonom predpísaný 
sľub starostu obce  bez výhrad a zloženie sľubu potvrdila svojim podpisom. Predseda 
miestnej volebnej komisie odovzdal novozvolenej starostke osvedčenie o zvolení.  
 
Ad. 6. 
 Zloženie sľubu novozvolených poslancov.  
Novozvolení poslanci Ľubica Adamičková, Alena Haššová, Marek  Tomašek, Ing. Lucia 
Záňová, zložili zákonom predpísaný sľub do rúk starostky obce, čo potvrdili svojim 
podpisom  a predseda miestnej volebnej komisie im odovzdal osvedčenie o zvolení za 
poslanca. Uvedeného aktu sa nezúčastnila zvolená poslankyňa Ing. Dominika 
Frývaldská z dôvodu PN. 
 
Ad. 7.  
Príhovor novozvoleného starostu obce Čičmany. 

      Novozvolená starostka obce Bc. Iveta Michalíková vo svojom príhovore  poďakovala 
      bývalým  poslancom  za doterajšiu spoluprácu, pomoc, ľudský prístup, rozhodnutia a 
      vynaložený svoj voľný čas pri reprezentovaní obce, pomoci pri akciách, ktoré obec  
      organizovala počas volebného obdobia. 
       Taktiež poďakovala  všetkým za účasť na voľbách a prejavenú dôveru. Vyzvala nových 
       poslancov, aby sa aktívne zapájali do akcií, ktoré sa budú konať počas nového volebného  
       obdobia a taktiež im popriala pevné zdravie, pevné nery a správne rozhodnutia pri náročnej  
       funkcii, ktorú budú počas volebného obdobia 2022-2026 vykonávať. 

 
 
Ad. 8. 
1. Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva a oboznámila prítomných 
s programom. Ekonómka obce navrhla doplnenie programu o bod č. 13:  Preplatenie zostatku 
dovolenky starostke obce v počte 17 dní.  
 
Program:  

 
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
2. Štátna hymna  
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie 

5. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o 
zvolení  

6. Slávnostné zloženie sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení 

7. Príhovor novozvoleného starostu obce 
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
9. Vymenovanie zástupcu starostu obce 
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  
11. Voľba predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z 
12. Zriadenie komisií OZ,  voľba ich predsedov a členov 
13. Preplatenie zostatku dovolenky starostke  
14. Diskusia 
15. Záver 
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Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 1/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu č.8.: 
schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce 
Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
 
Schvaľuje: program 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ Čičmany  
 
Počet poslancov:4 
Prítomní: 4 
Neprítomní:  

Hlasovanie za : 4 Proti:0 Zdržal sa :0 Neprítomní :0 

Ľubica Adamičková, Alena Haššová, 
Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová  
 

   

Uznesenie č. 1 bolo schválené 
 
Ad. 9. 
Vymenovanie zástupcu starostu obce 
 
Poslanci sa dohodli a za zástupcu starostky navrhli p. Alenu Haššovú. 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 2/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu 
č.9.:, Vymenovanie zástupcu starostky obce, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany 
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Poveruje:  Alenu Haššovú za zástupkyňu starostky obce 
 
Počet poslancov:4 
Prítomní: 4 
Neprítomní:  

Hlasovanie za : 3 Proti:0 Zdržal sa :1 Neprítomní :0 

Ľubica Adamičková,  
Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová  
 

 Alena 
Haššová 

 

Uznesenie č. 2 bolo schválené 
 
Ad. 10. 
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Poslanci navrhli za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6  zákona o obecnom zriadení Alenu Haššovú.  
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 3/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
k bodu č.10.: Poverenie poslanca OZ, ktorý bude  oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce 
Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Poveruje: Alenu Haššovú  podľa  § 12 ods. 2,3,5 a 6  zákona o obecnom zriadení, 
ktorá bude  oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OZ za podmienok citovaných 
v ustanoveniach zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť zasadnutie OZ. 
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Počet poslancov:4  
Prítomní: 4 
Neprítomní:  

Hlasovanie za : 3 Proti:0 Zdržal sa :1 Neprítomní :0 

Ľubica Adamičková,  
Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová  
 

 Alena 
Haššová 

 

Uznesenie č. 3 bolo schválené 
 
 
Ad. 11. 
 Voľba predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z 
 
Starostka obce predniesla návrh na predsedu a členov komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 
357/2004 Z.z nasledovne: Marek Tomašek, Imrich Uríča, Jana Baránková 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 4/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
k bodu č.11.: Voľba predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z, 
ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
 
Zriaďuje: komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v 
zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z v zložení: 
 
Predseda komisie:   Marek Tomašek 
Členovia:    Imrich Uríča, Jana Baránková 
 
 
 
Počet poslancov:4  
Prítomní: 4 
Neprítomní:  

Hlasovanie za : 3 Proti:0 Zdržal sa :1 Neprítomní :0 

Ľubica Adamičková, Alena Haššová, 
Ing. Lucia Záňová  
 

 Marek 
Tomašek 

 

Uznesenie č. 4 bolo schválené. 
 
 
 
 
 
 
Ad.12. 
Zriadenie komisií OZ,  voľba ich predsedov a členov 
 
Starostka obce  predniesla návrh na  zriadenie  finančnej komisie OZ Čičmany 
v zložení: Ing. Lucia Záňová, Marek Tomašek, Mgr. Marieta Kudjaková  
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a zriadenie stavebnej komisie, komisie verejného poriadku a životného prostredia : 
Alena Haššová, Ing. Jana Fabóová, Ing. Emil Gallovič, Ing. Juraj Kudjak, Dagmar 
Záňová.  
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 5/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu č.12.: 
Zriadenie komisií OZ,  voľba ich predsedov a členov, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce 
Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Zriaďuje: Finančnú komisiu v zložení: 
Predseda:  Ing. Lucia Záňová,  
členovia:         Marek Tomašek,  Mgr. Marieta Kudjaková  
 
 
Počet poslancov:4  
Prítomní: 4 
Neprítomní:  

Hlasovanie za : 4 Proti:0 Zdržal sa :0 Neprítomní :0 

Ľubica Adamičková, Alena Haššová, 
Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová  
 

   

Uznesenie č. 5 bolo schválené 
 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 6/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu č.12.: 
Zriadenie komisií OZ,  voľba ich predsedov a členov, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce 
Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
    
Zriaďuje: stavebnú komisiu, verejného poriadku a životného prostredia v zložení: 
Predseda:  Alena Haššová 
Členovia: Ing. Jana Fabóová, Ing. Emil Gallovič, Ing. Juraj Kudjak, Dagmar Záňová    
 
 
Počet poslancov:4  
Prítomní: 4 
Neprítomní:  

Hlasovanie za : 4 Proti:0 Zdržal sa :0 Neprítomní :0 

Ľubica Adamičková, Alena Haššová, 
Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová  
 

   

Uznesenie č. 6 bolo schválené     
 
Ad.13. 
Preplatenie zostatku dovolenky starostke 
Starostke obce pri ukončení volebného obdobia 2018 -2022 zostala nevyčerpaná 
dovolenka v počte 17 dní. Uvedenú dovolenku nemala možnosť z dôvodu pracovnej 
vyťaženosti vyčerpať. 
 
 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 7/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva k bodu č.13.: 
Preplatenie zostatku dovolenky, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 



  

 
6 

Schvaľuje: preplatenie zostatku dovolenky v počte 17 dní 
 
 
 
Počet poslancov: 4  
Prítomní: 4 
Neprítomní:  

Hlasovanie za : 4 Proti:0 Zdržal sa :0 Neprítomní :0 

Ľubica Adamičková, Alena Haššová, 
Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová  
 

   

Uznesenie č. 7 bolo schválené 
 
 
 
Ad.14. 
Diskusia 
 
 
 
Ad.15. 
Záver 
Starostka obce poďakovala prítomným  za účasť a vyjadrila presvedčenie o dobrej 
a úspešnej spolupráci. 
 
 
Zapísala: Anna Foltánová 
 
Overovatelia: Marek Tomašek 
                      Ing. Lucia Záňová 
                        
 
Ukončenie: 18:10 h 
 
 
 
 
  
          
             Bc. Iveta Michalíková, v.r.  
               starostka  obce Čičmany 


