
OBEC ČIČMANY 
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany 

 

 
Zápisnica č. 7/2021 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čičmany, konaného 

dňa 14. 12. 2021 o 16:00 hod. sobášnej miestnosti 

 

 

Program:  

1.  Otvorenie  

2.  Schválenie programu  

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov  

4.  Kontrola plnenia uznesení 

5.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2022, 2023, 2024. 

7.  Schválenie rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024. 

8.  Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č.1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych  

     komunikáciach, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce Čičmany. 

9. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k Smernici o zásadách odmeňovania poslancov OZ, predsedov  

    komisií a členov komisií OZ - neposlancov v Čičmanoch. 

10. Odsúhlasenie výmeny neóniek za LED osvetlenie v obci Čičmany firmou ONS. 

11.Schválenie návrhu dodatku č. 2 k územnému plánu obce Čičmany schválenom dňa 22. 5. 2009 

     uznesením č. 7/2009. 

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 poslaný program zasadnutia OZ a materiály. Poslankyňa p. 

Haššová dala návrh na doplnenie programu o bod 12. a 13., starostka dala návrh na doplnenie 

programu o bod 14. Dala hlasovať za doplnený  program. 

 

1.  Otvorenie  

2.  Schválenie programu  

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov  

4.  Kontrola plnenia uznesení 

5.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2022, 2023, 2024. 

7.  Schválenie rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024. 

8.  Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č.1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych  

     komunikáciach, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce Čičmany. 

9. Schválenie návrhu dodatku č. 1 k Smernici o zásadách odmeňovania poslancov OZ, predsedov  

    komisií a členov komisií OZ - neposlancov v Čičmanoch. 

10. Odsúhlasenie výmeny neóniek za LED osvetlenie v obci Čičmany firmou ONS. 

11.Schválenie návrhu dodatku č. 2 k územnému plánu obce Čičmany schválenom dňa 22. 5. 2009 

     uznesením č. 7/2009. 

12. Zvýšenie nájmu na základe inflácie v roku 2022 



 

13. Návrh na schválenie navýšenia platu poslancami starostke obce od 1.1.2022 

14. Žiadosť o schválenie prenájmu časti pozemku na parc. č. CKN12 – penzión Katka 

15. Interpelácie 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 41/2021 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: doplnený program o body 12., 13. a 14. zo 7. zasadnutia OZ Čičmany, konaného dňa 

14. 12. 2021. 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:0 

Prítomní:5 

 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Ing. Lucia Záňová , Alena Haššová, 

Dagmar Záňová, Imrich Uríča, Marek 

Tomašek 

0 0 
 

Uznesenie č. 41/2021 bolo schválené 

 

Ad.3 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola určená: Anna Foltánová 

Za overovateľov boli určení: Dagmar Záňová, Alena Haššová 

 

Ad.4 

Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolórka obce p. Marta Janigová predniesla uznesenia z predchádzajúceho OZ. 

Skonštatovala, že všetky uznesenia č. 35, 36, 37, 38, 39, 40 - sú splnené. 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 42/2021 zo 7. 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 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022  

 

Pani Janigová - hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2022 

 

Bol daný návrh na: 
Uznesenie č. 43/2021 zo 7.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5.: Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. 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 na 1. polrok 2022  

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:0 

Prítomní:5 

 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Ing. Lucia Záňová , Alena Haššová, 

Dagmar Záňová, Imrich Uríča, Marek 

Tomašek 

0 0 
 

Uznesenie č.43/2021 bolo schválené 

 

 

Ad.6 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2022, 2023, 2024 

 

Hlavná kontrolórka - pani Janigová predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022-2024. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo stanovisko na vedomie. 

 

Ad. 7 

Schválenie rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 44/2021 zo 7.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 7.: Schválenie 

rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024 

ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

 

a/ Schvaľuje: rozpočet na rok 2022 

  

b/ Schvaľuje: návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:0 

Prítomní:5 

 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Ing. Lucia Záňová , Alena Haššová, 

Dagmar Záňová, Imrich Uríča, Marek 

Tomašek 

0 0 
 

Uznesenie č. 44/2021 bolo schválené 

 

 

Ad.8. 

Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č.1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych  

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

 

 

Starostka obce informovala o  návrhu dodatku k VZN č. 1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na 

miestnych komunikáciách. 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 26. 11. 

2021. 

 

 

 



 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 45/2021 zo 7.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 8.: Schválenie 

návrhu dodatku č. 1 k VZN č.1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel 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: Návrh dodatku č. 1 k VZN č.1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych  

komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce Čičmany 

 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:0 

Prítomní: 5 

 

 

Hlasovanie za : 5 Proti:0 Zdržal sa :0 Neprítomní :  

Lucia Alena Haššová, Dagmar  Záňová, 

Ing. Záňová, 

Imrich Uríča, Marek Tomašek 

   

Uznesenie č. 45/2021 bolo schválené 

 

 

 

Ad.9 

Schválenie návrhu dodatku č. 1 k Smernici o zásadách odmeňovania poslancov OZ, 

predsedov komisií a členov komisií OZ - neposlancov v Čičmanoch 

 

 

Bol daný návrh na:  

Uznesenie č. 46/2021 zo 7.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 9.: 

Schválenie návrhu dodatku č. 1 k Smernici o zásadách odmeňovania poslancov OZ, 

predsedov komisií a členov komisií OZ - neposlancov v Čičmanoch, 

ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

 

Schvaľuje: 

Návrh dodatku č. 1 k Smernici o zásadách odmeňovania poslancov OZ, predsedov komisií a 

členov komisií OZ - neposlancov v Čičmanoch 

.  

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 0 

Prítomní: 5 

 

 

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

Alena Haššová, Dagmar  Záňová, Ing. 

Lucia Záňová, Marek Tomašek, 

Imrich Uríča  

   

Uznesenie č. 46/2021 bolo schválené 

 

 



Ad.10 

Odsúhlasenie výmeny neóniek za LED osvetlenie v obci Čičmany firmou ONS. 

 

Starostka obce informovala poslancov o ponuke firmy ONS. Poslanci OZ sa telefonicky spojili so 

sprostredkovateľom firmy pánom Kalnickým , ktorý vysvetlil všetky náležitosti ponuky, garancia 

by bola 10 rokov. Po prehodnotení finančného krytia, sa poslanci zhodli, že ponuka pre obec nie je 

výhodná. 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 47/2021 zo 7.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 10.: 

Odsúhlasenie výmeny neóniek za LED osvetlenie v obci Čičmany firmou ONS, ktorým obecné 

zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Schvaľuje: Cenovú ponuku výmeny neóniek za LED osvetlenie v obci Čičmany firmou ONS 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:0 

Prítomní:5 

 

Hlasovanie za : 

0 

Proti:5 Zdržal sa : 0 Neprítomní :  

 
Ing. Lucia Záňová , Alena Haššová, 

Dagmar Záňová, Imrich Uríča, 

Marek Tomašek 

  

Uznesenie č. 47/2021 nebolo schválené 

 

Ad.11 

Schválenie návrhu dodatku – Obstarania ZaD č. 2  na 3 lokality k.ú. Čičmany k územnému 

plánu obce Čičmany schválenom dňa 22. 5. 2009    uznesením č. 7/2009. 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 48/2021 zo 7.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 11.: Schválenie 

návrhu dodatku č. 2 k územnému plánu obce Čičmany schválenom dňa 22. 5. 2009, ktorým 

obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p.  

 

Schvaľuje: Obstaranie ZaD č. 2 na 3 lokality v k.ú. Čičmany.  

  

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:0 

Prítomní:5 

 

Hlasovanie za : 4 Proti: Zdržal sa 

:1 

Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, 

Imrich Uríča, Marek Tomašek 

0 Ing. Lucia 

Záňová 

 

Uznesenie č. 48/2021 bolo schválené 

 

 

 

 

 

Ad. 12 

Inflácia v roku 2022 

 



Poslankyňa p. Haššová navrhla, aby sa nezvyšoval nájom prevádzkovateľom zariadení, ktorí 

vykonávajú svoju činnosť v priestoroch, ktoré sú majetkom obce, zostal nájom vo výške ako v roku 

2021 a nezvyšoval sa dôsledkom inflácie na rok 2022. Dôvodom je skutočnosť, že kvôli COVID-19 

boli prevádzky dlhšie zatvorené, prevádzkovatelia prišli o časť svojich tržieb a nevieme, ako sa 

bude situácia ďalej vyvíjať. 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 49/2021 zo 7.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 12.: Nezvýšenie 

nájmu na základe inflácie v roku 2022, podnikateľom, ktorí sú v budovách prenájme obce, 

ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

 

Schvaľuje: Nezvýšenie nájmu na rok 2022 na základe inflácie 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:0 

Prítomní: 5 

 

 

Hlasovanie za : 4 Proti:0 Zdržal sa :1 Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar  

Záňová, Ing. Lucia Záňová, 

Imrich Uríča, 

 

  Marek Tomašek 
 

Uznesenie č. 49/2021 bolo  schválené 

 

 

Ad.13 

Návrh na schválenie navýšenia platu poslancami starostke obce od 1. 1. 2022  

 

P. Haššová navrhla navýšenie platu starostke obce, nakoľko má od nástupu do funkcie len základný 

plat a znížený úväzok. Poslanci OZ sa zhodli na navýšení platu o  20% od 1. 1. 2022 aj na základe 

vykazovaných výsledkov jej práce. 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 50/2021 zo 7.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 13.: Návrh na 

schválenie navýšenia platu poslancami starostke obce od 1. 1. 2022,  ktorým obecné 

zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Schvaľuje: Navýšenie platu poslancami starostke obce o 20 %   

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:0 

Prítomní: 5 

 

 

Hlasovanie za : 5 Proti:0 Zdržal sa :0 Neprítomní :  

Lucia Alena Haššová, Dagmar  Záňová, 

Ing. Záňová, 

Marek Tomašek 

   

Uznesenie č. 50/2021 bolo schválené 

 

 



 

Ad.14 

Žiadosť o schválenie prenájmu časti pozemku na parcele č. CKN12 -penzion Katka 

 

Penzión Katka doručila na Obecný úrad žiadosť o prenájom pozemku na parcele č.CKN12 - 

užívanie časti verejného priestranstva pre účely parkovania automobilov zákazníkov prevádzky 

Penziónu Katka. 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 51/2021 zo 7.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 14.: Žiadosť o 

schválenie časti pozemku na parcele č. CKN12 -penzion Katka 

ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

 

a/ Schvaľuje: žiadosť o prenájom pozemku  

 

b/ Poveruje starostku obce o spísaní zmluvy  

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní:0 

Prítomní:5 

 

Hlasovanie za : 5 Proti: Zdržal sa : Neprítomní :  

Ing. Lucia Záňová , Alena Haššová, 

Dagmar Záňová, Imrich Uríča, Marek 

Tomašek 

0 0 
 

Uznesenie č. 51/2021 bolo schválené 

 

Ad. 15 

Interpelácie 

Starostka obce informovala poslancov, že občania, ktorí tento rok dovŕšili životné jubileum, boli  

obdarovaní darčekom, nakoľko z dôvodu pandémie nebolo možné uskutočniť spoločné posedenie 

jubilantov.   

Ekonómka obce informovala poslancov o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre 

Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Čičmany  vo výške  1000,--€. Taktiež informovala poslancov 

o kúpe automobilu SUZUKI 4x4  a predaj automobilu KIA SPORTAGE. 

 

Ad. 16 

Diskusia 

Starostka informovala poslancov o daňových dlžníkoch za rok 2021 a taktiež informovala, že 

poplatok za komunálny odpad a výška dane z nehnuteľnosti sa na rok 2022 nemenia. 

 

Ad. 17 

Záver 

Na záver sa starostka obce všetkým zo srdca poďakovala poslancom za pomoc počas celého roka 

2021. Poďakovala sa  za účasť na akciách poriadaných obcou a na zasadnutiach OZ.  

Nakoniec zasadnutie OZ ukončila. 

 

Overovatelia:  Dagmar Záňová 
                         Alena Haššová 

 

Ukončenie: 19.00 h 

 

V Čičmanoch  dňa  14. 12. 2021 

Zapísala: Anna Foltánová 

                                                     Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                  starostka obce Čičmany 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


