
OBEC CICMANY 
Obecný úrad v Cičmanoch č. 166, 013 15 Cičmany 

Zverejnenie zámeru 

prenechať do nájmu dodatočne prebytočný majetok obce Cičmany z dôvodu osobitného zreteľa 

Obec Cičmany v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) zákona č,. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, v súlade s Uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2022 zo dňa 17.10.2022, 

zverejňuje zámer prenechať do dlhodobého nájmu pozemok obce Cičmany z dôvodu osobitného zreteľa: 
pozemok EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, ktorý je 
zapísaný na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 561 vo vlastníctve 
obce Cičmany a maketu čičmanskej dreveničky (inv.číslo 01037/B), ktorá je postavená na uvedenej 
parcele o výmere 12 m 2, 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, 

záujemcovi o nájom: pánovi Michalovi Bartekovi a Zdenke Bartekovej, bytom Rajecká Lesná 32, 013 15. 

Spôsob prenechania pozemku EKN parcelné č. 237 o výmere 65 m 2 , druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvoria, kultúrna pamiatka v katastrálnom území Cičmany (list vlastníctva č. 561), v celosti vo vlastníctve 
Obce Cičmany a maketu čičmanskej dreveničky (inv.číslo 01037/B), ktorá je postavená na uvedenej parcele 
o výmere 12 m 2 do dlhodobého nájmu (dočasné užívanie za odplatu) nájomcovi Michalovi Bartekovi 
a Zdenke Bartekovej, bytom Rajecká Lesná 32, 013 15, 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 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 Cičmany. 
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. 

Zámer prenechať do nájmu pozemok obce a maketu čičmanskej drevenice vo vlastníctve obce Cičmany 
z dôvodu osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Obce Cičmany na 
rokovaní 17.10.2022, uznesením č. 32. Schválenie samotného nájmu pozemku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom ďalšieho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Cičmany. 
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