
                  

                             OBEC ČIČMANY 
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany 

 
Zápisnica č.   1 /2022 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čičmany, 
konaného dňa 13. 12. 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. Schválenie návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Čičmany 
6. Schválenie návrhu VZN Obce Čičmany č.2 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
7. Schválenie návrhu Dodatku č.2 k VZN Obce Čičmany č.1/2021 o dočasnom parkovaní 

na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na 
území obce Čičmany 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čičmany na 1. polrok 2023     
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2023, 2024, 2025 
10. Schválenie rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 
11. Schválenie  nájmu makety čičmanskej drevenice 
12. Interpelácie   
13. Diskusia    

14. Záver 

 
 

Ad.1  
Starostka obce Čičmany privítala poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ) 
a kontrolórku obce. 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 materiály.  
 

 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Čičmany 
6. Schválenie návrhu VZN Obce Čičmany č.2 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
7. Schválenie návrhu Dodatku č.2 k VZN Obce Čičmany č.1/2021 o dočasnom parkovaní 

na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na 
území obce Čičmany 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čičmany na 1. polrok 2023     
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2023, 2024, 2025 
10. Schválenie rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 
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11.  Schválenie  nájmu makety čičmanskej drevenice 
12.  Interpelácie   
13.  Diskusia    
14.  Záver 

 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 8/2022 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: program zasadnutia OZ Čičmany  
 
Počet poslancov:4 
Prítomní: 4 
Neprítomní: 0 

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

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

   

Uznesenie č. 8 bolo schválené 
 
 

Ad. 3. 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:  
 Za zapisovateľa bola určená Anna Foltánová, za overovateľov zápisnice Alena Haššová,  
 Ľubica Adamičková  
 
Ad. 4. 
Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolórka obce p. Janigová Marta predniesla uznesenia z OZ č.6 zo 17. 10. 2022 
a z ustanovujúceho OZ z 22. 11. 2022. 
Uznesenia z OZ zo 17. 10 .2022  - č. 29., 30.,  31., - sú splnené, uzn. č.  32 - je v plnení. 
Uznesenia z OZ z 22. 11. 2022  - č. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. sú splnené. 

 
 Bol daný návrh na: 
 Uznesenie č. 9/2022 z 1. 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.  
Schválenie návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Čičmany 
 

 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 10/2022 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5.: 
Schválenie návrhu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Čičmany,    
ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o   
zriadení v z.n.p.  
 
Schvaľuje: Zásady hospodárenie s finančnými prostriedkami obce Čičmany 
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Počet poslancov:4 
Prítomní: 4 
Neprítomní: 0 

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

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

   

Uznesenie č. 10 bolo schválené 
 
 

Ad. 6. 
Schválenie návrhu VZN Obce Čičmany č.2 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné  stavebné odpady 
 
Starostka obce predniesla návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktorý sa vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 
Obec má zavedené množstvový zber. 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 11/2022 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.: 
Schválenie návrhu VZN Obce Čičmany č.2 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné  stavebné odpady, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4  
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Schvaľuje: VZN Obce Čičmany č.2 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  
stavebné odpady 
 
Počet poslancov:4 
Prítomní: 4 
Neprítomní: 0 

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

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

   

Uznesenie č. 11 bolo schválené 
 

Ad.7 
Schválenie návrhu Dodatku č.2 k VZN Obce Čičmany č.1/2021 o dočasnom parkovaní na 
miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území 
obce Čičmany 
 
Starostka obce predniesla návrh Dodatku č. 2 k VZN o dočasnom parkovaní na miestnych 
komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce. Dodatok sa 
týka parkoviska pod vlekom v čase lyžiarskej sezóny. 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 12/2022 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 7.: 
Schválenie návrhu Dodatku č.2 k VZN Obce Čičmany č.1/2021 o dočasnom parkovaní na 
miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území 
obce Čičmany, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Schvaľuje: Dodatok č.2 k VZN Obce Čičmany č.1/2021 o dočasnom parkovaní na miestnych 
komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce Čičmany 
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Počet poslancov:4 
Prítomní: 4 
Neprítomní: 0 

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

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

   

Uznesenie č. 12 bolo schválené 
 
 
 
Ad. 8. 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čičmany na 1. polrok 2023     
 
Kontrolórka obce p. Janigová Marta predniesla plán kontrolnej činnosti obce Čičmany na 1. 
polrok 2023. Poslanci k návrhu plánu nemali pripomienky. 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 13/2022 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu č.8.: Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čičmany na 1. polrok 2023,  ktorým obecné 
zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.  
 
 
Schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čičmany na 1. polrok 2023     
 
Počet poslancov:4 
Prítomní: 4 
Neprítomní: 0 

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

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

   

Uznesenie č. 13 bolo schválené 
 
Ad. 9. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2023, 2024, 2025 
 
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2023-2025. 
 
 
 
Ad. 10. 
Schválenie rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 
 
Starostka oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu na r. 2023, 2024, 2025. 
Poslanci po krátkej diskusii s návrhom súhlasili. 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 14/2022 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 9,10.: 
Schválenie rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany 
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 

I. Berie na vedomie 



  

 
5 

1. Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Čičmany na roky 
2023 - 2025 

2. Návrh viacročného rozpočtu Obce Čičmany na roky 2023 - 2025 

 
II. Schvaľuje:  

           Rozpočet obce Čičmany na rok 2023        
  
Počet poslancov:4  
Prítomní: 4 
Neprítomní: 0 

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

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

   

Uznesenie č. 14 bolo schválené 
 
 
Ad. 11. 
Schválenie  nájmu makety čičmanskej drevenice 
 
Uznesenie č. 15/2022 z 1. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 11.:    
Prenájom pozemku parcely  EKN č. 237 o výmere 65 m2  a makety čičmanskej 
dreveničky,  ktorá je postavená na uvedenej parcele z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa, v nadväznosti na uznesenie obecného zastupiteľstva č. 32/2022 zo dňa 17.10.2022, 
ktorým obecné zastupiteľstvo obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z.n.p.  
 

1. Schvaľuje  

 v nadväznosti na uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 32/2022 zo dňa 17.10.2022 
a zverejnenie zámeru schvaľuje prenechanie 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 cenu nájomného 300 € ročne, 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. 

     2.  Poveruje 
     Starostku obce, aby dohodla zmluvné podmienky nájmu, v mene obce podpísala nájomnú         
     zmluvu v súlade s týmto uznesením a zabezpečila zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri     
     zmlúv 
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Hlasovanie: 
Počet poslancov:4 
Neprítomní:0 
Prítomní:4 

Uznesenie č. 15/2022 bolo schválené  

 
 
 
 
Ad.12. 
Interpelácie 
Starostka informovala, že zverejnila ponuku pracovného miesta  - pracovník údržby 
obce. Úväzok 4 hodiny denne s nástupom od 1. 1. 2023. 
Starostka dala pokyn na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2022. Na 
vykonanie inventúry zriadila inventarizačnú komisiu v zložení: 
Predseda: Ing. Lucia Záňová, 
členovia:  Alena Haššová, Marek Tomašek, Ľubica Adamičková, Anna Foltánová. 
 
Ad. 13 
Diskusia 
 
Ad. 14 
Záver 
Starostka všetkým poďakovala za pomoc pri akciách, zaželala veľa zdravia 
a úspechov do ďalšieho roka a ukončila zasadnutie OZ.  
 
 
Zapísala: Anna Foltánová 
 
Overovatelia:  Alena Haššová, Ľubica Adamičková 
                       
Ukončenie: 18:00 h 
 
 
 
 
  
          
             Bc. Iveta Michalíková, v.r.  
              starostka  obce Čičmany 

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

 Alena Haššová, Ľubica Adamičková,  

Marek Tomašek, Ing. Lucia Záňová 

   


