
                  OBEC ČIČMANY 
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany 

_______________________________________________________________ 
 

Zápisnica č. 2/2020 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany, 
konaného  

dňa  12. 2. 2020 o 16:00h – v kancelárií starostky obce na OÚ 
 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
4. Výzva Ministerstva kultúry na podporu kultúry, spolufinancovanie 5% z výšky 

pridelenej dotácie 
5. Výzva zo ŽSK, z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK – 

15. ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov, spolufinancovanie 20% z pridelenej 
dotácie 

6. Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
„WIFI pre teba“, spolufinancovanie 5% z pridelenej dotácie. 

7. Interpelácie  
8. Diskusia 
9. Záver 

 
 
Ad.1. 
 
Starostka obce Čičmany  privítala poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ). 
Konštatovala, že na riadnom zasadnutí sú prítomní  poslanci podľa prezenčnej listiny. OZ  
obce Čičmany je uznášaniaschopné.   
 
Ad.2.  
Schválenie programu zasadnutia 
 
Poslancom bol pred zasadnutím poslaný program  zasadnutia OZ a materiály. Starostka 
obce  dala hlasovať  za navrhnutý program. 
 
Program:  
 
       1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 
       3. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
       4. Výzva Ministerstva kultúry na podporu kultúry, spolufinancovanie 5% z výšky   
            pridelenej dotácie 
       5. Výzva zo ŽSK, z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK –    
           15. ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov, spolufinancovanie 20% z pridelenej  
           dotácie 

6 .Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie nenávratného finančného príspevku   
   „WiFi pre teba“, spolufinancovanie 5% z pridelenej dotácie. 
7. Interpelácie  
8. Diskusia 
9. Záver 



Bol daný návrh na : 
Uznesenie č. 4/2020 z 1. 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: navrhnutý program z 2. zasadnutia OZ Čičmany ,konaného dňa   
                    12.2.2020 

Hlasovanie :  
Počet poslancov:5 
Neprítomní:0 
Prítomní:5 
 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomný :  

Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová, 
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová, 
Peter Matejek 

0 0 0 

Uznesenie č. 4/2020 bolo schválené  
 
Ad.3.  
 
Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku  bola určená starostka obce Bc. Iveta Michalíková  
Za overovateľov boli určení: Alena Haššová a Peter Matejek 
 
Ad.4.  
 
Starostka obce informovala o Výzve z Ministerstva kultúry - Podpora aktivít v oblasti 
prezentácie tradičnej kultúry, kde spracovala projekt s názvom Čičmanská výšivka, jedinečné 
dielo na  Slovensku. Je to vlastne Workshop v trvaní dvoch po sebe nesledujúcich víkendov, 
kde budú naši výšivkari a vyšívačky predvádzať a učiť prihlásných záujemcov (maximálne 10 
ludí) o našu výšivku. Kde budeme hovoriť o našich technikách a vzoroch vyšívania. 
 
Bol daný návrh na : 
Uznesenie č. 5/2020 z 2. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 4.: 
Výzva Ministerstva kultúry – Podpora aktivít v oblasti prezentácie tradičnej kultúry 
s názvom Čičmanská výšivka, jedinečné dielo na Slovensku, spolufinancovanie 5% 
z výšky pridelenej dotácie, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 

            shvaľuje: a)  Projekt Čičmanská výšivka, jedinečné dielo na Slovensku 
                                b)  Spolufinancovanie 5% z výšky pridelenej dotácie 
 
Hlasovanie :  
Počet poslancov:5 
Neprítomní:0 
Prítomní:5 
 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomný :  

Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová, 
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová, 
Peter Matejek  

0 0 0 

Uznesenie č. 5/2020 bolo schválené  
 
 
 
 
 



Ad.5. 
 
Starostka obce informovala o Výzve z VÚC na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2020. 
„Budeme Žiadať dotáciu na 15. ročník Celoslovenského stretnutia Fujaristov, tak ako to 
robíme každý rok. Podporujeme v našej obci rozvoj kultúrneho dedičstva.“ 
 
Bol daný návrh na : 
Uznesenie č. 6/2020 z 2. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5.: 
Výzva zo ŽSK, z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK, 
spolufinancovanie 20% z pridelenej dotácie, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany 
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Schvaľuje:   a) Výzvu zo ŽSK z dotačného programu Regionálne dotácie - 15. ročník  
                          Celoslovenského stretnutia fujaristov v Čičmanoch 
                      b) Spolufinancovanie vo výške 20% z pridelenej dotácie 
 
Hlasovanie :  
Počet poslancov:5 
Neprítomní:0 
Prítomní:5 
 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomný :  

Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová, 
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová, 
Peter Matejek 

0 0 0 

Uznesenie č. 6/2020 bolo schválené  
 
 
Ad. 6  
 
Starostka obce informovala o výzve na predkladanie žiadostí na poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku „WiFi pre Teba“. Predkladaná žiadosť rieši vybudovanie WiFi 
prístupových bodov na miestach komunitného života v našej obci. Tieto prístupové body WiFi 
poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému 
internetu o minimálnej rýchlosti 30Mbit/s. Predpokladané umiestnenie prístupových bodov 
bude na miestach: Horná zastávka, Obecný úrad, Parkovisko pod vlekom, Na Obore, 
Parkovisko pri Jožovom moste, Dolná zastávka, Parkovisko dolný koniec, Dolný koniec pri 
Haššovcoch, pri Strapkovcoch a Dom smútku.  Prostredníctvom projektu „WiFi pre Teba“ bude 
môcť obec získať finančný príspevok na zariadenie WiFi zóny s bezplatným pripojením na 
internet. Našou snahou je, aby malo čo najviac občanov a návštevníkov našej obce prístup 
k bezplatnému a vysokorýchlostnému internetu pre internetovú komunikáciu na verejných 
priestranstvách. Obec môže získať finančný príspevok v maximálnej výške 15 000,00€. 
Podľa pravidiel financovania štrukturálnych fondov je obec ako žiadateľ povinná podieľať sa 
na spolufinancovaní projektu vlastnými zdrojmi vo výške 5% z celkových oprávnených 
nákladov. 
 
Bol daný návrh na : 
Uznesenie č. 7/2020 z 2. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.: 
Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
„WiFi pre Teba“, spolufinancovanie 5% z celkových oprávnených nákladov, 
ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Schvaľuje:   a) Výzvu na poskytnutie nenávratného finančného príspevku „WiFi pre Teba“ 
                      b) Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov 
 
 



Hlasovanie :  
Počet poslancov:5 
Neprítomní:0 
Prítomní:5 
 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomný :  

Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová, 
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová, 
Peter Matejek 

0 0 0 

Uznesenie č. 7/2020 bolo schválené  
 
 
 
Ad. 7 – Interpelácie 
 
Starostka informovala ešte ohľadom projektu „WiFi pre Teba“, že celý projekt je na 5 rokov 
zadarmo a potom podľa opotrebovania sa budú vykonávať rekonštrukčné práce. 
 
Ad. 8 – Diskusia 
 
Ad. 9 - Záver 
 
Keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka obce poďakovala poslancom za účasť 
a ukončila zasadnutie.  
 
Overovatelia:  
Alena Haššová 
Peter Matejek 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Čičmanoch  dňa 12.2. 2020 
Zapísala: Bc. Iveta Michalíková 
 
 
 
  
         
                 Bc. Iveta Michalíková, v.r. 
                                                                                          starostka obce Čičmany 
       


