
OBEC ČIČMANY 
Obecný úrad č. 166, 01315 Čičmany 

 

 
Zápisnica č. 6/2021 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čičmany, konaného dňa  

29. 10. 2021 o 16:00 hod. v kancelárii starostky obce 

 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

6. Návrh na zmenu rozpočtu r. 2021 

7. Prenájom časti parcely E 237 (farskej záhrady) z dôvodu predaja zmrzliny 

8. Memorandum – spolupráca mesta Žilina s obcou Čičmany 

9. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pri príležitosti 750. Výročia prvej písomnej zmienky obce 

    Čičmany a stanovenie termínu Hodov v obci 

10. Interpelácie 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

 

Ad.1  

Starostka obce Čičmany privítala poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ) a prítomných 

hostí. Konštatovala, že na  zasadnutí sú prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny.  

OZ obce Čičmany je uznášaniaschopné. 

 

Ad.2 

Schválenie programu zasadnutia  

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov  

4.  Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

6. Návrh na zmenu rozpočtu r. 2021 

7. Prenájom časti parcely E 237 (farskej záhrady) z dôvodu predaja zmrzliny 

8. Memorandum – spolupráca mesta Žilina s obcou Čičmany 

9. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pri príležitosti 750. Výročia prvej písomnej zmienky obce   

    Čičmany a stanovenie termínu Dňa obce  

10. Interpelácie 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 35/2021 zo 6. 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 6. zasadnutia OZ Čičmany, konaného dňa 29.10. 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.35/2021 bolo schválené 

 

 

Ad.3 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku bola určená: Anna Foltánová 

Za overovateľov boli určení: Ing. Lucia Záňová, Marek Tomašek 

 

 

Ad.4 

Kontrola plnenia uznesení 

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

 

Uznesenie č. 28, 29, 30, 31, 33, 34 -  sú splnené 

Uznesenie č. 32 - zrušené 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 36/2021 zo 6. 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 

Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce  

 

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce a webovej stránke obce od 14. 10. 2021. 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 37/2021 zo 6.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 5.:Schálenie 

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce 

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

 

Schvaľuje:  VZN č.2/2021 o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu obce 

 

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.37/2021 bolo schválené 



Ad.6 

Návrh na zmenu rozpočtu r. 2021 

 

Ekonómka obce informovala poslancov o zmene rozpočtu. 

 

1. Na základe schválenej smernice prijatej uznesením č. 15/2020 zo dňa 5.6.2020 o postupe 

a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia 

poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca 

určí účel daru do rozpočtu obce Obec Čičmany upravil príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu: 

 

- o 451,00 €: prostriedky určené z roku 2020 (zostatok SODB domy a byty)  

- o 396,00 €:  zvýšené prostriedky na  matriku  

- o 2 150,00 €: prostriedky určené na SODB-obyvatelia 

- o 298,00 €: prostriedky určené na nájom COVID (p. Ligasová) 

- o 566,00 €: prostriedky určené na voľby  

- o 850,00 €: prostriedky určené na rozvoz obedov dôchodcom (nadácia TA3)  a akciu 

Fujaristi 2021 (dar) 

- o 60,00 €: prostriedky určené na  dovoz stravy (dar) 

- o 1 000,00 €: prostriedky z VÚC na opravu lávok a autobusových zastávok 

 

2. Rozpočet Obce Čičmany na rok 2021 bol schválený uznesením č. 45/2020 dňa 11.12.2020. 

Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Na základe 

vývoja potrieb obec predkladá na posúdenie a schválenie zmenu rozpočtu na rok 2021 a to 

rozpočtovým opatrením č. 10/ 2021. 

Vzhľadom na vývoj obec prehodnotila položky rozpočtu a navrhla nasledovné zmeny 

v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu,  pričom sa rešpektuje novela zákona č. 583/2004  

Z.z.  o  rozpočtových pravidlách. 

 

Príjmová časť bežného rozpočtu. 

V príjmovej časti rozpočtu sa navrhuje navýšenie rozpočtu o sumu 8 270 EUR na položkách: 

a) 221 - administratívne poplatky o sumu 350 € na základe zvýšeného príjmu za poplatky 

b) 222 -  pokuty o sumu 1 420 € na základe skutočnosti 

c) 223 - platby z predaja služieb (parkovné) o sumu 6 500 € na základe predpokladanej 

skutočnosti 

 

Výdavková časť bežného rozpočtu 

V výdavkovej časti rozpočtu sa navrhuje navýšenie rozpočtu o sumu 8 270 EUR na položkách: 

výkonné a zákonodarne orgány 

a) 610 mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania o sumu 2 390 € na základe predpokladanej 

skutočnosti (zvýšená práceneschopnosť zamestnancov, presun prostriedkov počas 

roka na dohody, ktoré boli určené na zástup) 

b) 630 tovary a služby o sumu 2 800 € na bežnú údržbu a náklady spojené s povodňami, 

ktoré budú preplatené až v roku 2022 

c) 710 pozemky o sumu 1 510 € na nákup pozemku a dopravného prostriedku 

 

Finančné a rozpočtové záležitosti 

630  tovary a služby o sumu 70 € na zvýšené bankové poplatky 

Verejné osvetlenie 

630 tovary a služby o sumu 500 € na údržbu VO 

          Kultúrne služby 

          640 transfery o sumu 1 000 € na kultúrnu pamiatku 

Celkový rozpočet zostáva vyrovnaný. 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

-  rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

Obce Čičmany 

-   odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu Obce Čičmany rozpočtovým 

opatrením č. 10/2021   

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 38/2021 zo 6.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 6.: Návrh na 

zmenu rozpočtu r. 2021 rozpočtovým opatrením 10/2021, ktorým obecné zastupiteľstvo Obce 

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

 

Berie na vedomie: 

-  rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

Obce Čičmany 

 

- odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu Obce Čičmany rozpočtovým 

opatrením č.10/2021 

 

Schvaľuje:   

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 

 

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.38/2021 bolo schválené 

 

 

Ad.7. 

Prenájom časti parcely E 237 (farskej záhrady) z dôvodu predaja zmrzliny 

P. Grečnár žiada o schválenie nového predajného miesta domácej zmrzliny, vo farskej záhrade. 

Taktiež pán Grečnár navrhol obci, že postaví verejné WC, z ktorých by obec mala príjem. Poslanci 

OZ sa vyjadrili, že uvedené miesto nie je vhodné ani dôstojné pre podnikateľský zámer a taktiež ani 

na výstavbu verejných WC, nakoľko sa v blízkosti nachádza drevený kríž a kaplnka. 

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 39/2021 zo 6.riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 7.: Prenájom 

časti parcely E 237 (farskej záhrady) z dôvodu predaja zmrzliny, ktorým obecné zastupiteľstvo 

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

 

Schvaľuje: 

Prenájom časti parcely E 237 (farskej záhrady) na predaj zmrzliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 

Prítomní: 5 

 

 

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

 
Alena Haššová, Dagmar  Záňová, 

Ing. Lucia Záňová, 

Imrich Uríča, Marek Tomašek 

  

Uznesenie č. 39/2021 nebolo schválené 

 

 

 

Ad.8 

Memorandum – spolupráca mesta Žilina s obcou Čičmany 

Starostka obce Čičmany informovala poslancov o tom, že mesto Žilina kandiduje na Európske 

hlavné mesto kultúry.  Ak by sa Žilina stala Európskym hlavným mestom kultúry, obec by mala  

participovať na spoločnom rozpočte spolufinancovaním bežných výdavkov projektu vo výške 1€ na 

obyvateľa v každom z rokov 2024, 2025, 2026, pričom uvedený príspevok bude použitý na 

administratívu, marketing a propagáciu regiónu  a kultúrny program projektu. Mesto Žilina sa 

zároveň zaväzuje poskytnúť  mobilný kultúrny program na území Obce v celkovej hodnote 

rovnajúcej sa minimálne trojnásobku všetkých príspevkov Obce do spoločného rozpočtu.  

 

Bol daný návrh na: 

Uznesenie č. 40/2021 zo 6. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva k bodu 

8.:Memorandum – spolupráca mesta Žilina s obcou Čičmany, ktorým obecné zastupiteľstvo 

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

 

Súhlasí: 

s uzatvorením Memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske hlavné 

mesto kultúry  

 

Poveruje: 

starostku obce Čičmany Bc. Ivetu Michalíkovú s podpisom Memoranda o spolupráci pri príprave 

a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 v 

Slovenskej republike.  

 

Hlasovanie: 

Počet poslancov:5 

Neprítomní: 

Prítomní: 5 

 

 

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

Alena Haššová, Dagmar  Záňová, Ing. 

Lucia Záňová, Marek Tomašek  

 
Imrich Uríča 

 

Uznesenie č. 40/2021 bolo schválené 

 

Ad.9 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pri príležitosti 750. Výročia prvej písomnej zmienky obce   

Čičmany a stanovenie termínu "Deň obce" 

 



Starostka obce informovala poslancov o budúcoročnom konaní Dňa obce, kde oslávi obec 750. 

výročie prvej písomnej zmienky o obci. Nakoľko je to veľké a významné podujatie pre občanov 

a rodákov obce Čičmany, je nutné sa na uvedený deň dôstojne pripraviť.  

Poslanci sa zhodli na dátume 9.7.2022 (sobota), kedy by sa mal konať sviatočný deň, ktorý by začal 

svätou omšou a pokračoval by programom. 

Na uvedenú akciu bude určený minimálne 20-členný organizačný tím ľudí, ktorí bude mať za úlohu 

zabezpečiť chod podujatia.  

Starostka obce bude oslovovať podnikateľské subjekty, občanov a rodákov ako aj prípravu projektu 

na podporu podujatia Deň obce  - oslava 750. výročia prvej písomnej zmienky obce Čičmany.  

Kto má záujem pomôcť, môže tak učiniť už odteraz na: 

Číslo účtu: SK67 0200 0000 0000 2572 3432 do poznámky napíšte Deň Obce 2022 

 

 

Ad.10 

Interpelácie 

 

Ad.11 

Diskusa 

 

Starostka obce informovala o pomoci pre obec od šperkárky Petry Toth, ktorá vytvorila kolekciu 

čičmanskí kohútkovia, kde výťažok z predaja po odpočítaní všetkých nákladov venuje obci, za čo 

jej zo srdca ďakujeme. 

Starostka ďalej informovala, že poslankyňa Ing. Lucia Záňová pomohla pri nahratí rezidentských 

kariet do systému parkovného, za čo jej patrí veľká vďaka.  Nakoľko je v našej obci na rezidentské 

karty nahlásených veľa automobilov, obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že od 1.1.2022 každý 

automobil (výnimka pre občanov s trvalým pobytom v obci), ktorý bude stáť na verejnom 

priestranstve, bude spoplatnený ročným príspevkom v sume 20,00 €/1 automobil, kde bude 

vystavená rezidentská karta na súpisné číslo domu. Ubytovacie zariadenia penzión Javorina 

a penzión Katka budú mať pre ubytovaných hostí rezidentské karty s poplatkom v sume 

30,00€ na polrok/ 1 automobil  alebo 40,00 € na rok/1 automobil. 

Na základe uvedeného bude pripravený dodatok k VZN  č. 1/2021 o parkovaní. 

Starostka obce  informovala o projekte z Environmentálneho fondu Predchádzanie BRKO v obci 

Čičmany.  

Taktiež požiadala poslancov o spoluprácu na zdobenie adventného venca dňa 27.11.2021 okolo 

14,00 hod. Keďže je momentálna situácia s COVID-19 vážna, naše detičky obdaruje Mikuláš 

darčekom v ich domácnostiach. Mikuláš vloží darček dňa 4.12.2021 (sobota) okolo 14,00hod. do 

vyčistenej čižmy, ktorú si detičky zavesia na bránky, prípadne vyložia pred dvere. 

Starostka obce poďakovala ekonómke a všetkým poslancom za ich aktivitu a obrovskú pomoc na 

podujatiach, ktoré sa v obci konali v roku 2021.   

 

Ad.12 

Záver 

Na záver sa starostka obce všetkým poďakovala za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 

 

Overovatelia:  Ing. Lucia Záňová 

                       Marek Tomašek 

 

 

Ukončenie: 19.00 h 

 

V Čičmanoch  dňa  29.10.2021 

Zapísala: Anna Foltánová 

        

 

                                                                                                 Bc. Iveta Michalíková, v.r. 

                                                                                                  starostka obce Čičmany 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


