
OBEC ČIČMANY 
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany 

 

 
Zápisnica č. 5/2022 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čičmany, 
konaného dňa 19. 7. 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.    Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022. 
6.    Určenie počtu poslancov na volebné obdobie r. 2022– 2026. 
7.    Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obd. r. 2022 –  2026. 
8.    Správa nezávislého audítora 

9.    Interpelácie 

10.    Diskusia 

11.    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 príslušné materiály. 
P. Janigová dala návrh na doplnenie programu o bod 9. - Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Čičmany na II. polrok 2022 a starostka obce dala návrh na doplnenie 
programu o bod 10. -  Detské ihrisko. 
 
Program:  

1.     Otvorenie 
2.    Schválenie programu 
3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov 
4.    Kontrola plnenia uznesení 
5.    Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022. 
6.    Určenie počtu poslancov na volebné obdobie r. 2022 – 2026. 
7.    Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na voleb. obdobie r. 2022 – 2026. 
8.    Správa nezávislého audítora  

9.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čičmany na II. polrok 2022 

10.    Detské ihrisko na parcele CKN 237/1, EKN 237 vo vlastníctve obce Čičmany 

11.    Interpelácie 

12.    Diskusia 

13.    Záver 

 
 
 



 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 21/2022 z 5. 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 5. zasadnutia OZ Čičmany  
 
Hlasovanie: 
Počet poslancov:5 
Neprítomní:0 
Prítomní:5 
 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Dagmar Záňová , Alena Haššová, 

Imrich Uríča, Marek Tomašek, Ing. 

Lucia Záňová 

0 0 
 

Uznesenie č. 21/2022 bolo schválené 
 
 
Ad.3 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku bola určená: Anna Foltánová 
Za overovateľov boli určení: Alena Haššová, Ing. Lucia Záňová 
 
Ad.4 
Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolórka obce p. Marta Janigová predniesla uznesenia z predchádzajúceho OZ. 
Skonštatovala, že uznesenia z OZ z 19. 6 .2022  č. 17., 18., 19., sú splnené, uznesenie č. 
20.  je v plnení.  
                  
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 22/2022 z 5. 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 
 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022. 
 
Starostka obce informovala poslancov o blížiacich sa voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v roku 2022, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022. V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí a zverejní volebné obvody, počet 
poslancov OZ a rozsah výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 do 20. 
júla 2022.  
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 23/2022 z 5. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5.:  
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022, ktorým 
obecné zastupiteľstvo  Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z.n.p.  
 



 
              Schvaľuje:  jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
 
 
Hlasovanie: 
Počet poslancov:5 
Neprítomní:0 
Prítomní:5 
 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Imrich Uríča, Marek Tomašek, Ing. 

Lucia Záňová 

0 0 
 

Uznesenie č. 23/2022 bolo schválené 
 
 
Ad.6 
Určenie počtu poslancov na volebné obdobie r. 2022– 2026. 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 24/2022 z 5. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.:    
Určenie počtu poslancov na volebné obdobie r. 2022 – 2026.  
ktorým obecné zastupiteľstvo  Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z.n.p.  
 
           Schvaľuje: päť poslancov do obecného zastupiteľstva  na nastávajúce 
volebné obdobie 2022 – 2026 
  
 
Hlasovanie: 
Počet poslancov:5 
Neprítomní:0 
Prítomní:5 

Uznesenie č. 24/2022 bolo schválené  
 

 
Ad. 7 
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie r. 2022 –  2026. 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 25/2022 z 5. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 7.:    
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie r. 2022 –  2026, 
ktorým obecné zastupiteľstvo  Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z.n.p.  
 

       Schvaľuje: úväzok 0,9 starostu na nastávajúce volebné obdobie 2022-2026   
Hlasovanie: 
Počet poslancov:5 
Neprítomní:0 
Prítomní:5 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

 Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Imrich Uríča, Marek Tomašek,  Ing. 

Lucia Záňová 

0 0 
 



Uznesenie č. 25/2022 bolo schválené  
 
 
Ad. 8 
Správa nezávislého audítora 
 
Uznesenie č. 26/2022 z 5.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 8.: 
ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Berie na vedomie: Správu nezávislého audítora za rok 2021 a Výročnú správu za rok 
2021 
 
 
Ad. 9 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čičmany na II. polrok 2022 
 
P. Janigová predniesla plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 
 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 27/2022 z 5. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 9.: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čičmany na II. polrok 2022,  
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 II. polrok 
2022 
 
Hlasovanie: 
Počet poslancov:5 
Neprítomní:0 
Prítomní:5 

Uznesenie č. 27/2022 bolo schválené  
 
Ad.10 
Detské ihrisko na parcele CKN 237/1, EKN 237 (farská záhrada) vo vlastníctve obce 
Čičmany 
 
Starostka obce informovala poslancov o možnosti vybudovania detského ihriska na 
parcele CKN 237/1 EKN 237 (farská záhrada) vo vlastníctve obce Čičmany LV 2266, 
nakoľko nám spoločnosť MOBIS Slovakia s.r.o. cez grant z Nadačného fondu Mobis 
v Nadácii Pontis poskytne finančnú pomoc vo výške 10 000 Eur. 
 
Uvedené ihrisko bude slúžiť našim deťom a návštevníkom. Výhodou je, že ihrisko sa bude 
nachádzať v centre obce a deti, ktoré nechcú navštíviť múzeum, prípadne sa prechádzať 
pomedzi domčeky, môžu členovia rodiny počkať na ostatných pri deťoch na ihrisku. 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

 Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Imrich Uríča, Marek Tomašek,  Ing. 

Lucia Záňová 

0 0 
 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

 Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Imrich Uríča, Marek Tomašek,  Ing. 

Lucia Záňová 

0 0 
 



 
Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 28/2022 z 5. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 10.: 
vybudovanie detského ihriska na parcele CKN 237/1 EKN 237 (farská záhrada) vo 
vlastníctve obce Čičmany, ktorým obecné zastupiteľstvo  Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Schvaľuje: Vybudovanie detského ihriska na parcele CKN 237/1, EKN 237 (farská 
záhrada) vo vlastníctve obce Čičmany LV 2266  
 
Hlasovanie: 
Počet poslancov:5 
Neprítomní:0 
Prítomní:5 

Uznesenie č. 28/2022 bolo schválené  
 
Ad. 11 
Interpelácie 
Starostka informovala poslancov o kontrole prokurátora a podania stavebného úradu, 
ktoré boli doručené na obecný úrad. 
Informovala poslancov o zmenách v cestovnom poriadku – prechod na  integrovaný 
systém. 
 
Ad. 12 
Diskusia 
 
Ad. 13 
Záver 
Na záver sa starostka obce všetkým poďakovala a zasadnutie OZ ukončila. 
 
 
Overovatelia:  Alena Haššová 
                       Ing. Lucia Záňová 
 
Ukončenie: 18.00 h 
 
V Čičmanoch  dňa  19. 7. 2022 
 
Zapísala: Anna Foltánová 
                                                          Bc. Iveta Michalíková, v.r. 
                                                                                                 starostka obce Čičmany 
   
 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

 Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Imrich Uríča, Marek Tomašek,  Ing. 

Lucia Záňová 

0 0 
 


