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                                                OBEC ČIČMANY 

Obecný úrad v Čičmanoch  č.166, 013 15  Čičmany 

                                                                         Uznesenia  

                                     z 3. zasadnutia OZ obce Čičmany zo dňa 26.5.2021  

 

Uznesenie č. 12/2021 z 3. 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 z 3. zasadnutia OZ Čičmany, konaného dňa 26.5.2021 

 

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.12/2021 bolo schválené 

 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

Uznesenie č. 13/2021 z 3. 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.  
 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

 

 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

mailto:obec@obeccicmany.info
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Uznesenie č. 14/2021 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.: návrh 

záverečného účtu za rok 2020, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

 

a/ berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

                                          obce za rok 2020 

b/ schvaľuje: Záverečný účet obce za rok 2020 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 

 

Prítomní: 5 

 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, Ing. 

Lucia Záňová, Imrich Uríča, Marek 

Tomašek 
 

0 0 

 

Uznesenie č. 14/2021 bolo schválené 

 

 

 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 15/2021 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 7.:plán 

kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2021, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa 
§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Schvaľuje: Navrhnutý plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 
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Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 

Prítomní: 5 

 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, Ing. 

Lucia Záňová, Imrich Uríča, Marek 

Tomašek 
 

0 0 

 

Uznesenie č. 15/20201 bolo schválené 

 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

Poslanci OZ schválili výkon funkcie starostky Obce Čičmany v súlade so zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zn.n.p.  

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 

 

Prítomní: 5 

 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, Ing. 

Lucia Záňová, Imrich Uríča, Marek 

Tomašek 
 

0 0 

 

Uznesenie č. 16/2021bolo schválené 

 

 

 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 
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Uznesenie č. 17/2021 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 9.:Schvaľovanie VZN 
– spoplatnené parkovanie na verejných priestranstvách, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany 
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

 

Schvaľuje: VZN č. 1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných 
plochách a verejných priestranstvách 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 

Prítomní: 5 

 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, Ing. 

Lucia Záňová, Imrich Uríča, Marek 

Tomašek 
 

0 0 

 

Uznesenie č. 17/2021 bolo schválené 

 

 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

Uznesenie č. 18/2021 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 10.: 

Odpredaj pozemku parc. C 5740/7 a parc. C 2377/35  ktorým obecné zastupiteľstvo obce Čičmany podľa 

§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., 

 

OZ berie na vedomie žiadosti na odpredaj obecných pozemkov, parc. C 5740/7 a parc. C 2377/35.  

 

 

 

 

 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

  

 



 

IČO:  00321206  , DIČ: 2020637036 ,bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu IBAN : SK67 0200 0000 0000 2572 3432,  číslo tel. 
041/5492123,  0910310503  www.obeccicmany.sk,   starosta@obeccicmany.info 

Uznesenie č. 19/2021 z 3. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 11.: Prenájom časti 
pozemku pred budovou nájomcu Potravín, bufetu u Slávky na parcele C č. 73/1 o výmere 38,4m2 
podľa osobitného zreteľa, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. kde  
 

Obecné zastupiteľstvo : 

1. Berie na vedomie  

žiadosť páni Slávky Tomašekovej, bytom Čičmany č. 264/5,  013 15 Čičmany, doručenú na Obecný úrad 
v Čičmanoch dňa 19.05.2021, zaevidovanú pod č. 192/2021, predmetom ktorej je žiadosť o nájom  časti 
pozemku pred budovou Potravín a Bufetu  CKN parcelné č. 73/1 o výmere 38,4 m2, druh pozemku: 
zastavená plocha a nádvorie, v katastrálnom území Čičmany, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností 
na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 561, z dôvodu, že žiadateľka má 
záujem využiť časť pozemku na vybudovanie terasy, ktorá bude slúžiť na posedenie či už v  letných alebo 
zimných mesiacoch, prípadne v nepriaznivom počasí. Terasu bude možné zavrieť zo všetkých strán, čím 
sa umožní dané posedenie. Vybudovanie terasy, resp. všetky náklady s tým spojené budú v réžii p. 
Tomašekovej. Taktiež predávajú rýchle občerstvenie, terasa budeš slúžiť aj na takýto druh posedenia. 
Vzhľadom k aktuálnej situácii COVID-19, vybudovaním terasy bude možné posedenie vonku, ak bude 
nariadenie hlavného hygienika, že sa nedá sedieť vo vnútri.  

 

2. Schvaľuje  

prebytočnosť časti majetku, pozemku CKN parcelné č. 73/1 o výmere 38,4 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvoria, v katastrálnom území Čičmany, evidovaný na liste vlastníctva  
č. 561 vo vlastníctve Obce Čičmany.  

 

3.  Schvaľuje  

spôsob prenechania časti pozemku CKN parcelné č. 73/1 o výmere 38,4 m2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, v katastrálnom území Čičmany (list vlastníctva č. 561), v časti 38,4m2 vo vlastníctve Obce 
Čičmany, do dlhodobého nájmu (dočasné užívanie za odplatu) nájomcovi Slávke Tomašekovej, bytom 
Čičmany č. 264/5,  013 15 Čičmany  podľa ustanovenia §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok stanovených obecným zastupiteľstvom, z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že sa jedná  
o nehnuteľný majetok, ktorý je pre obec dlhodobo nevyužiteľný, nachádzajúci sa v intraviláne obce. 
Žiadateľka má záujem využiť časť pozemku o výmere 38,4 m2 na vybudovanie terasy, ktorá bude slúžiť na 
posedenie či už v letných alebo zimných mesiacoch, prípadne v nepriaznivom počasí. Terasu bude možné 
zavrieť zo všetkých strán, čím sa umožní dané posedenie. Vybudovanie terasy, resp. všetky náklady s tým 
spojené budú v réžii p. Tomašekovej. Taktiež predávajú rýchle občerstvenie, terasa budeš slúžiť aj na takýto 
druh posedenia. Vzhľadom k aktuálnej situácii COVID-19, vybudovaním terasy bude možné posedenie 
vonku, ak bude nariadenie hlavného hygienika, že sa nedá sedieť vo vnútri.  

 

4. Schvaľuje  

zverejnenie zámeru obce prenechať časť pozemku CKN parcelné č. 73/1 o výmere 38,4 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria na  území obce Čičmany (list vlastníctva č. 561),  
do dlhodobého nájmu pani Slávke Tomašekovej, bytom Čičmany č. 264/5,  013 15 Čičmany, z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa  
v zmysle § 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

5. Ukladá                         

žiadateľke povinnosť predložiť projekt - náčrt vybudovania terasy 
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Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 

Prítomní: 5 

 

Hlasovanie za : 4 Proti: Zdržal sa :1 Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, Ing. 

Lucia Záňová, Imrich Uríča  
 

0 Marek 

Tomašek 

 

Uznesenie č. 19/2021 bolo schválené 

 

 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

Uznesenie č. 20/2021 z 3.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 12.: 

Výzva zo ŽSK, na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Dotácie 
predsedu ŽSK z vlastných príjmov ŽSK na rok 2021, spoluúčasť obce na financovaní 20%, ktorým 
obecné zastupiteľstvo obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.,     
 

Schvaľuje: 20% zo sumy priznanej dotácie predsedníčky ŽSK z vlastných zdrojov ŽSK na akciu podľa 

aktuálneho stavu a opatrení COVID-19. 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 

Prítomní: 5 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Ing.LuciaZáňová, Imrich Uríča, Marek 

Tomašek 
 

0 0 

 

Uznesenie č. 20/2021 bolo schválené 

 

 

 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 
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Uznesenie č. 21/2021 z 3. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 13.: Zmena 
otváracích hodín Potraviny u Slávky, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., 
 
OZ berie na vedomie zmenu otváracích hodín. 
 
 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

 

Uznesenie č. 22/2021 z 3. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 14: 
Prenechanie nájmu dočasne prebytočného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Miroslavovi 
Drobcovi, Šulekova 868/17, 971 01 Prievidza 
 

I. Obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany berie na vedomie: 

schválený zámer prenechania majetku - pozemku obce do užívania žiadateľovi Miroslavovi Drobcovi, 
Šulekova 868/17, 971 01 Prievidza spôsobom prenechania pozemku  obce CKN parcelné číslo 8834 
o výmere 2270  m2, druh pozemku, trvalý trávnatý porast, v katastrálnom území Čičmany, ktorý je 
zapísaný na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3673 v Čičmanoch do 
dlhodobého nájmu, podľa ustanovenia § 9 a ods. písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodov osobitného zreteľa bol zverejnený v súlade s uznesením č. 7/2021 zo dňa 
26.2.2021 na webovej stránke obce Čičmany a na úradnej tabuli dňa 19.3.2021. 

 

II. Obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany schvaľuje:   

v nadväznosti na  Uznesenie OZ 7/2021 zo dňa 26.2.2021 

a) prenechanie  majetku -  pozemku obce CKN parcelné číslo 8834 o výmere 2270  m2, druh pozemku, 
trvalý trávnatý porast, v katastrálnom území obce Čičmany , ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Žilina, 
katastrálnom odbore , na LV č. 3673, v celosti vo vlastníctve obce Čičmany     do užívania  - dlhodobého 
nájmu nájomcovi : Miroslavovi Drobcovi, Šulekova 868/17, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, 
IČO: 51632594 

podľa ustanovenia §9a ods. písm. c) zák. č. 138/199 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov z 
dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že sa jedná o pozemok, ktorý je pre obec 
dlhodobo prebytočný a nevyužitý, nachádzajúci sa v extraviláne obce. Žiadateľ má záujem využiť pozemok 
na ekologický chov koní, vrátane chráneného slovenského plemena. Ďalším dôvodom hodného osobitného 
zreteľa je skutočnosť, že  nájomca má záujem využívať chovné kone  na agroturistiku, t.j. prevádzkovať jazdy 
na koni pre obyvateľov a návštevníkov obce, prevádzkovanie  tréningov jazdy  na koni pre deti, ako aj 
teoretickú časť  spojenú s chovom koní. Tiež v budúcnosti sa plánuje zúčastniť pretekov a tým propagovať 
našu obec na rôznych podujatiach. Týmto zámerom žiadateľ prispeje k vyššiemu štandardu prezentácie 
našej obce. 

 

b) Podmienky nájmu: 

1. ročné nájomné vo výške 150,00€  

2. účel nájmu: prezentácie našej obce 

3. doba trvania nájmu: 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
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III. Obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany poveruje starostku obce: 

a) aby s nájomcom dohodla ostatné podmienky nájomnej zmluvy   

b) aby v mene obce podpísala nájomnú zmluvu 

 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 

Prítomní: 5 

 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Ing.LuciaZáňová, Imrich Uríča, Marek 

Tomašek 
 

0 0 

 

Uznesenie č. 22/2021 bolo schválené 

 

 

V Čičmanoch 26.5.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 


