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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konané dňa 30.07.2020 
 

K bodu 1 : 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička. 

a)    Predložený program zasadnutia bol na návrh starostu doplnený : 

6A. Úprava rozpočtu obce-nákup malotraktora 

 Poslanci obecného zastupiteľstva schválili doplnený program a zasadnutie pokračovalo podľa 

schváleného programu. 

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Zdenko Klimek 

 

Prijaté uznesenie č. 06/2020 
 

b) určil zapisovateľa Zuzanu Martincovú a overovateľov zápisnice Helenu Brosovú a Moniku 

Podstrásku 
 

 

K bodu 2: 

Starosta obce predniesol informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konané dňa 

10.06.2020: 

 uzn. č. 05/2020 –  zaslaná výzva a výpis uznesenia na odstránenie nepovolenej stavby 

z pozemkov vo vlastníctve obce 

 

K bodu 3: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo  a schválilo Dodatok č. 1 ku VZN č. 01/2019 obce 

Veľká Čierna o mieste a čase zápisu dieťaťa do Materskej školy a o výške príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká 

Čierna. Na základe poslaneckého návrhu bol schválený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskom zariadení vo výške 15,00 Eur za dieťa a mesiac.  

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Zdenko Klimek 

 

Prijaté uznesenie č. 07/2020  
 

 

K bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo predložený návrh na predĺženie 

platnosti Spoločného programu rozvoja združenia obcí Rajecká dolina 2015-2020 na obdobie 2020-

2023. 

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Zdenko Klimek 

 

Prijaté uznesenie č. 08/2020  
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K bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo informácie o aktivitách tohto združenia vo 

vzťahu k obci a schválilo ukončenie členstva v združení Región Beskydy ku dňu 31.08.2020. 

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Zdenko Klimek 

 

Prijaté uznesenie č. 09/2020  

 

 

K bodu 6: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo vykonanie stavebných úprav 

a udržiavacích prác na časti budovy Materskej školy v exteriéri a interiéri a financovanie z rozpočtu 

obce. Plánovaná investícia je vo výške 8000,00 Eur na nákup materiálu a práce a bude vyčlenená 

z rozpočtu obce. 

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Zdenko Klimek 

 

Prijaté uznesenie č. 10/2020  

 

K bodu 6A: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo nákup malotraktora pre potreby obce 

a úpravu rozpočtu obce súvisiacu s nákupom. Z rozpočtu obce bude uvoľnená suma na nákup do výšky 

3000,00 Eur. Obec sa rozhodla pre nákup nového zariadenia, pretože malotraktor je nefunkčný, 

z rozpočtu obce bolo financovaných niekoľko opráv. Ďalšia rozsiahla oprava by bola už nerentabilná. 

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Zdenko Klimek 

 

Prijaté uznesenie č. 11/2020  

 

 

K bodu 7: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo použitie prostriedkov rezervného 

fondu vo výške nákladov na: 

a) úhradu prác a materiálu na stavebné úpravy a udržiavacie práce na budove Materskej školy – 

8000,00 Eur 

b) nákup malotraktora – 3000,00 Eur 

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Zdenko Klimek 

 

Prijaté uznesenie č. 12/2020  
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K bodu 8: 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o: 

a) dopade účinnosti zákona o ukladaní komunálneho odpadu na výšku poplatku za komunálny 

odpad 

 

K bodu 15: 

Uznesenia boli prijaté k bodom 1a, 3, 4, 5, 6, 6A, 7 

 

 

K bodu 16: 

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

zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej. 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia:    Monika Podstráska   ............................ 

 Helena Brosová   ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce, v.r. 

 


