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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konané dňa 10.06.2020 

 

K bodu 1 : 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička, určil zapisovateľa- 

Zuzana Martincová a overovateľov zápisnice – Zdenko Klimek a Marek Betinský.  

Na návrh starostu poslanci schválili doplnenie programu zasadnutia o bod 

4A. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020, 

a zasadnutie pokračovalo podľa schváleného programu. 
 

Hlasovanie: 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 01/2020 

 

 
K bodu 2: 

Na poslednom riadnom zasadnutí OZ neboli prijaté také uznesenia, z ktorých by vyplynulo plnenie 

v stanovených termínoch. 

 

K bodu 3: 

Zástupca spoločnosti RBR betón, a.s. Ing. Chobot a Ing. Goffová predstavili prítomným zámer investora 

spol. RBR betón, a.s. vybudovať v priestore kameňolomu Petrová spoločnosti Bekam, s.r.o. betonárku na 

spracovanie vyťaženého štrku, a tak zabezpečiť dodávku betónu pre menších odberateľov v Rajeckom 

regióne. V zámere boli navrhnuté dva varianty umiestnenia betonárky, podporu obecného 

zastupiteľstva získal Variant č.1. Vybudovaním betonárky sa vytvoria pracovné miesta, ktoré môžu byť 

obsadené aj občanmi našej obce. Podľa údajov v zámere bude sa jednať o betonárku s projektovaným 

max. výkonom linky 20 500 m3 betónu ročne, čo zodpovedá 102,5 m3 denne pri plánovanej produkcii 

200 dní v roku. Zástupcovia investora zodpovedali otázky prítomných z údajov v predloženom zámere.  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo  predložený zámer a nemá námietky 

k vybudovaniu betonárky Variant č.1 v súlade s predloženým zámerom. Prípadne námietky 

a pripomienky účastníkov môžu byť uplatnené v územnom a stavebnom konaní. 
 

Hlasovanie: 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 02/2020  

 

 

 
K bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo  a vzalo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce za rok 2019, ktorú predložila Ing. Hoštáková. 
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Hlasovanie: 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 03/2020  

 
K bodu 4A: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na 2. polrok 2020, ktorý predložila Ing. Hoštáková. 
 

Hlasovanie: 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 04/2020 

 
K bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo podanú žiadosť Ing. Hrvola: 

a) o súhlas obce Veľká Čierna s umiestnením drobnej stavby na častiach obecných pozemkov parcely 

KNC č. 749/1 a 752/1, alebo 

b) o prevod častí obecných pozemkov parcely KNC č. 749/1 a 752/1  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna pri prerokovaní žiadosti vzalo na vedomie informácie uvedené 

v žiadosti a následnej komunikácii žiadateľa s obcou. Žiadateľ Ing. Hrvol, vykonal na častiach 

predmetných parciel stavebné úpravy - osadenie betónových obrubníkov do betónového lôžka, 

vysypanie štrku na geotextíliu, bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti. Obecné zastupiteľstvo obce Veľká 

Čierna nesúhlasí s umiestnením drobnej stavby na častiach obecných pozemkov parcely KNC č. 749/1 

a 752/1, nesúhlasí ani s prevodom častí obecných pozemkov parcely KNC č. 749/1 a 752/1 do 

vlastníctva žiadateľa Ing. Hrvola a jeho konanie považuje za zásah do vlastníckych práv. V zmysle 

príslušných zákonov o nakladaní s majetkom obce,  doporučuje starostovi obce Jánovi Matejičkovi 

vykonať také opatrenia, aby nepovolená stavba bola odstránená z pozemkov vo vlastníctve obce. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 05/2020 

 

 

K bodu 6: 

Starosta obce Ján Matejička informoval poslancov o vykonaných aktivitách od posledného 

zastupiteľstva: 

a) oblasť kultúrno-spoločenská: Silvestrovský večierok s Novoročným prípitkom, Trojkráľový výstup na 

Čiernu horu, Detský karneval 

b) nakladanie s majetkom a investície: 

 podaná žiadosť na min. financií pre poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu časti 

budovy Materskej školy a jej okolia 
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 príprava projektov na rozšírenie verejného osvetlenia – umiestnenie svetelných bodov 

 príprava projektov na sprístupnenie pozemku KNE č. 1815 pre účely kompostovania 

biologického odpadu 

 zhotovenie krycích roštov na betónové šachty dažďových kanálov 

 oprava a rozšírenie brány pre prístup na futbalové ihrisko 

 

Plánované činnosti: 

 V roku 2017 obec podala žiadosť o NFP na poskytnutie financií na rekonštrukciu budovy 

Materskej školy, ale doteraz nebolo doručené rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí 

finančného príspevku, preto obec bude hľadať možnosti získania financií cez iné zdroje 

financovania. Na nevyhnutné opravy a údržbu budovy Materskej školy vyčlení finančné 

prostriedky z vlastných zdrojov 

 

 

K bodu 7: 

K bodu neboli predložené žiadne podnety poslancov. 

 

 

K bodu 8: 

Uznesenia boli prijaté k bodom 1, 3, 4, 4A, 5 

 

 

K bodu 9: 

Starosta obce Ján Matejička poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej. 

 

 

 

 

 

Zapísala:   Zuzana Martincová   ............................ 

Overovatelia:    Zdenko Klimek             ............................ 

 Marek Betinský          ............................ 

 

 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce 

 

 

Prílohy zápisnice: 

1. Pozvánka s programom zasadnutia OZ 

2. Prezenčná listina 

3. Uznesenia 

4. Technologická štúdia-zámer spol. RBR betón, a.s. 

 


