
                  OBEC ČIČMANY
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany

_______________________________________________________________

Zápisnica č. 7/2019 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany,
konaného 

dňa  07. 08. 2019 o 16:00h – v kancelárií starostu obce na OÚ

Program: 

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
4. Výberové konanie na post ekonóm - účtovník
5. Prejednanie skolaudovania vodovodu a odovzdávanie diela firme SEVAK a.s. - 

Nové Čičmany
6. Rozpočtové opatrenie – použitie rezervného fondu
7. Interpelácie
8. Diskusia
9.  Záver

Ad.1.

Starostka obce Čičmany  privítala poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ) 
a prísediacich občanov. 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. Výberové konanie na post ekonóm - účtovník
5. Prejednanie skolaudovania vodovodu a odovzdanie diela firme Sevak a.s.  - 

časť Nové Čičmany
6. Rozpočtové opatrenie - použitie rezervného fondu
7. Interpelácie
8. Diskusia
9.  Záver



Bol daný návrh na :
Uznesenie č. 29/2019 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 navrhnutý program zo 7. zasadnutia OZ Čičmany ,konaného dňa 
07.08.2019

Hlasovanie : 
Počet poslancov:4
Neprítomní:1
Prítomní:4

Hlasovanie za : 4 Proti:0 Zdržal sa : Neprítomný :1
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová, 
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,

0 0 Peter Matejek

Uznesenie č. 29/2019 bolo schválené 

Ad.3. 

Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku  bola určená Ing. Mária Kollárová
Za overovateľov boli určení: Ing. Vladimír Gábel a Anna Kotercová

Ad.4. 

Výberové konanie na post ekonóm - účtovník

Na obecný úrad boli prijaté dve žiadosti na post ekonóm -  účtovník, ktoré boli dodané
v termíne stanovenom na oznámení o ponuku pracovného miesta na obecnom úrade na 
pozícií ekonóm - účtovník.

Starostka menovala komisiu na výborové konanie ekonóm - účtovník: predseda: Ing. 
Vladimír Gábel, členovia: Ing. Anna Huljaková, Alena Haššová.
  OZ otvorilo obe žiadosti a obe uchádzačky splnili požiadavky na post ekonóm-
účtovník a prizvali uchádzačky na osobný pohovor, dostavila sa jedna z uchádzačiek, druhá 
uchádzačka sa ospravedlnila.

OZ berie na vedomie žiadosti oboch uchádzačiek na post ekonóm - účtovník.

Ad.5.

Prejednanie skolaudovania vodovodu a odovzdania diela firme  Sevak a.s. -  časť 
Nové Čičmany

Investor, ktorý vybuduje vodovodnú prípojku po kolaudácií odovzdá skolaudované dielo firme
SEVAK a.s. Žilina.

OZ berie uvedené skutočnosti na vedomie. 



Ad.6
Bol daný návrh na:
Uznesenie č. 30/2019 zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6. 
rozpočtové opatrenie – schválenie použitia rezervného fondu vo výške 15 000€ na 
stavebné úpravy č.d. 280 , ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.5/2019 a to použitím rezervného fondu vo 
výdavkovej časti – stavebné úpravy

Hlasovanie : 
Počet poslancov:4
Neprítomní:1
Prítomní:4

Hlasovanie za : 4 Proti:0 Zdržal sa : Neprítomný :1
Ing. Vladimír Gábel , Alena Haššová, 
Ing. Anna Huljaková, Anna Kotercová,

0 0 Peter Matejek

Uznesenie č. 30/2019 bolo schválené 

Ad. 7 
Interpelácia
1) Návrh starostky obce o parkovanie v obci, zákaz státia v obci a zriadenie plateného 
parkoviska pod vlekom, zvlášť parkovisko pre telesne postihnutých pri dreveniciach. Osloviť 
povodie Váhu a zobrať do prenájmu pozemok na začiatku dediny pre realizáciu parkoviska 
pre rodiny s deťmi.

Ad. 8 - Diskusia
Ad. 9 - Záver 

Keďže viac bodov na rokovanie nebolo, starostka obce poďakovala poslancom za účasť 
a ukončila zasadnutie. 

Overovatelia: 
 Ing. Vladimír Gábel
 Anna Kotercová

Ukončenie:  18:00 hod.

V Čičmanoch  dňa 07.08. 2019
Zapísala: Ing. Mária Kollárová

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


