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                                                OBEC ČIČMANY 

Obecný úrad v Čičmanoch  č.166, 013 15  Čičmany 

                                                                         Uznesenia  

                                     zo 4. zasadnutia OZ obce Čičmany zo dňa 8.7.2021  

 

Uznesenie č. 23/2021 zo 4. 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 zo 4. zasadnutia OZ Čičmany, konaného dňa 8.7.2021 

 

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.23/2021 bolo schválené 

 

V Čičmanoch 08.07.2021                                                                      Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

Uznesenie č. 24/2021 zo 4. 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 08.07.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

mailto:obec@obeccicmany.info
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Uznesenie č. 25/2021 zo 4. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5: 
Odpredaj pozemku C KN 5732/39 o výmere 220 m2  vo vlastníctve Okresného úradu Žilina. 
 

I. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku formou uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: 
Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina a kupujúcim: Obec Čičmany so sídlom 
Čičmany č. 166, 013 15 Čičmany, IČO 00321206, ktorej predmetom bude nadobudnutie nehnuteľného 
majetku pozemku parc. č. C KN 5732/39 zastavené plochy a nádvoria o výmere 220 m2, evidovanej na 
Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 2271, vedenom pre k.ú. Čičmany v celosti 
do vlastníctva obce Čičmany za dohodnutú kúpnu cenu a to 10% zo všeobecnej hodnoty majetku t. j. 310,00€ 
podľa § 8e písm. d) zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 
Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 19/2021 vypracovaného  znalcom Ing. Viliamom 

Berešíkom, Antona Bielka 58, 010 09 Žilina bola stanovená na 3100,00€ 

 

.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.25/2021 bolo schválené 

 

V Čičmanoch 08.07.2021                                                                      Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

Uznesenie č. 26/2021 zo 4. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6: 
Prenechanie nájmu dočasne prebytočného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Slávke 
Tomašekovej, Čičmany 264, 013 15 Čičmany  
 

I. Obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany berie na vedomie: 

schválený zámer prenechania majetku - pozemku obce do užívania žiadateľke Slávke Tomašekovej,  
Čičmany č. 264, 013 15 Čičmany spôsobom prenechania pozemku  obce CKN parcelné číslo 73/1 
o výmere 955  m2, v časti pozemku 38,4m2 druh pozemku zastavená plocha a nádvoria v katastrálnom 
území Čičmany, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na LV č. 561 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. 19/2021 zo 
dňa 26.5.2021 na webovej stránke obce Čičmany a na úradnej tabuli dňa 8.6.2021. 
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II. Obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany schvaľuje:   

v nadväznosti na  Uznesenie OZ 19/2021 zo dňa 26.5.2021 

a) prenechanie  majetku -  pozemku obce CKN parcelné číslo 73/1  o výmere 955  m2, druh pozemku, 
zastavená plocha a nádvoria, v katastrálnom území obce Čičmany , ktorý je zapísaný na Okresnom úrade 
Žilina, katastrálnom odbore , na LV č. 561, v celosti vo vlastníctve obce Čičmany     do užívania  - 
dlhodobého nájmu nájomcovi : Slávke Tomašekovej,  Čičmany č. 264, 013 15 Čičmany 

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 intraviláne obce, v blízkosti budovy č. 280, ktorej časť 
má záujemkyňa v prenájme. Žiadateľka má záujem vybudovať terasu, ktorá bude slúžiť na posedenie, či už 
v letných mesiacoch (aj v nepriaznivom počasí) alebo v  zimných mesiacoch. Bude možnosť terasu zavrieť 
zo všetkých strán, čím sa umožní dané posedenie. Taktiež aj vzhľadom predaja rýchleho občerstvenia, 
terasa bude slúžiť aj na takýto druh posedenia.  Ďalší závažný dôvod je aj situácia COVID – 19.  
Vybudovaním terasy bude možné aj takéto posedenie v prípade uzatvorenia prevádzok sedenia vo vnútri na 
základe opatrení vydaných RÚVZ. Týmto žiadateľka prispeje k vyššiemu štandardu posedenia a taktiež 

k spokojnosti obyvateľov a návštevníkov obce Čičmany. Terasu si žiadateľka vybuduje na vlastné náklady. 

 

b) Podmienky nájmu: 

1. mesačné nájomné vo výške 46  € + inflačná doložka (každoročné zvyšovanie nájmu o mieru inflácie 

vyhlásenú Štatistickým úradom SR) 

2. účel nájmu: skvalitnenie služby obyvateľom a návštevníkom obce Čičmany 

3. doba trvania nájmu: na dobu neurčitú od 1.9.2021 

 

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 : 4 Proti: Zdržal sa :1 Neprítomní :  

Alena Haššová, Dagmar Záňová, Ing. 

Lucia Záňová, Imrich Uríča,  
 

0 Marek 

Tomašek 

 

Uznesenie č. 26/2021 bolo schválené 

 

 

 

V Čičmanoch 08.07.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 
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Uznesenie č. 27/2021 zo  4.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 7.: Žiadosť 
o zjednotenie nájmu - Čičmanská krčma p. Ligasová, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany 
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

Neschvaľuje: Zjednotenie nájmu - Čičmanská krčma. 

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 

Prítomní: 5 

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

Alena Haššová, Dagmar  

Záňová, Ing. Lucia Záňová, 

Imrich Uríča 

Marek 

Tomašek 

 

Uznesenie č. 27/2021 nebolo schválené 

 

 

V Čičmanoch 08.07.2021                                                                       Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                               starostka obce Čičmany 

 

 

 

 


