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Zápisnica  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konané dňa 19.02.2021 
 

K bodu 1 : 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička.  

a) Poslanci obecného zastupiteľstva schválili na návrh starostu doplnenie programu o bod: 

      4A. Vzájomné vysporiadanie vlastníckych vzťahov medzi obcou a Rímsko-katolíckou cirkvou na 

pozemkoch užívaných Rímsko-katolíckou cirkvou a obcou. 

Následne  zasadnutie pokračovalo podľa schváleného  programu. 

Hlasovanie: 

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

 

Prijaté uznesenie č. 41/2021 
 

b) určil zapisovateľa Zuzanu Martincovú a overovateľov zápisnice Máriu Domanickú a Helenu Brosovú 
 

 

K bodu 2: 

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

28.12.2020 

 Uznesenie č. 39/2020  začalo jednanie so zástupcom Rímsko-katolíckej cirkvi o možnosti 

zámeny a predaja časti pozemku a pripravuje sa proces oslovenia spoluvlastníkov na parcelách 

KN-C č. 113 a č. 114, ďalší postup bol  prerokovaný v bode 4A podľa schváleného programu.  

Z ostatných uznesení nevyplynula kontrola plnenia. 

 

 

K bodu 3: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo  a vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky 

obce o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

Hlasovanie: 

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

 

Prijaté uznesenie č. 42/2021  
 

 

 

K bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo podanie žiadosti o finančnú podporu 

formou dotácie pre rok 2021 z prostriedkov Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Veľká 

Čierna Materská škola-zateplenie a stavebné úpravy objektu“. Výška požadovanej dotácie je 94 674,00 

Eur. V prípade schválenia dotácie je obec povinná zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo 

výške 5% . 

Hlasovanie: 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  
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Prijaté uznesenie č. 43/2021  

 

K bodu 4A: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo vzájomné vysporiadanie vlastníckych 

vzťahov medzi obcou a Rímsko-katolíckou cirkvou na pozemkoch  využívaných Rímsko-katolíckou 

cirkvou a obcou, s ohľadom na zameranie skutočného stavu autorizovaným geodetom. Užívané 

pozemky prislúchajúce ku kostolu a k miestnemu cintorínu budú vzájomne vysporiadané zámenou. Na 

základe zisteného stavu a v súlade s pripraveným geometrickým plánom obec navrhuje Rímsko-

katolíckej cirkvi vysporiadanie vlastníckych vzťahov na užívaných pozemkoch a to predajom obci za 

dohodnutú cenu 5,00 Eur/m2, podľa výkazu výmer v pripravenom geometrickom pláne. Výmera na 

odkúpenie predstavuje 212 m2. 

Hlasovanie: 

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

 

Prijaté uznesenie č. 44/2021  

 

 

 

K bodu 6: 

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

 

 

K bodu 7: 

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

zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:    Helena Brosová   ............................ 

 Mária Domanická   ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce, v.r. 

 


