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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konané dňa 29.07.2021 
 

K bodu 1 : 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička.  

a) Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program zasadnutia doplnený  o bod: 

4A.  Úprava rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 1 až 5/2021 a zasadnutie pokračovalo 

podľa schváleného programu. 

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Monika Podstráska 

 

Prijaté uznesenie č. 15/2021 
 

b) určil zapisovateľa Zuzanu Martincovú a overovateľov zápisnice Marek Betinský a Mária Domanická 
 

K bodu 2: 

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

24.06.2021 – uzn. č. 14/2021 – uzatvorenie pracovnej zmluvy s kontrolórkou obce Ing. Zlaticou Skákalovou 

 

K bodu 3: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo vysporiadanie vlastníckych vzťahov  medzi 

obcou Veľká Čierna a Rímskokatolíckou cirkvou zámenou a predajom prevyšujúcej výmery na parcelách KNE č. 

1138, 1137, 1132 a KNC č. 111/15, na základe stavu skutočne užívaných pozemkov oboma účastnými stranami, 

v zmysle zameraného skutočného stavu a vyhotoveného geometrického plánu spoločnosťou BV PLAN, spol. 

s.r.o, geometrický náčrt č. 328. Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu cenu 7,00 Eur/m2 na kúpu 

prevyšujúcej výmery 212 m2 – na základe vyjadrenia Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinská diecéza č. 458/2021-2 zo 

dňa 6.7.2021 a doporučilo starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. 

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Monika Postráska 

 

Prijaté uznesenie č. 16/2021  

 

K bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo čerpanie prostriedkov rezervného fondu vo  

výške 33 501,35 Eur na úhradu faktúry spoločnosti COLAS Slovakia, a.s. za realizáciu projektu „Rekonštrukcia 

miestnej komunikácie - Ku ihrisku“, realizovaný prostredníctvom výzvy MAS Rajecká dolina. Na základe 

uhradenej faktúry obec požiada o refundáciu čiastky 18 500,00 Eur Pôdohospodársku platovú agentúru na 

základe zmluvy o poskytnutí NFP. Obec sa spolupodieľa na financovaní projektu čiastkou 15 001,35 Eur. 

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Monika Postráska 

 

Prijaté uznesenie č. 17/2021  
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K bodu 4A: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a vzalo na vedomie úpravu rozpočtu obce na rok 2021 – 

rozpočtové opatrenie č. 1 až 5/2021. 

Hlasovanie: 

Za: 4  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 1 Monika Postráska 

 

Prijaté uznesenie č. 18/2021  

 

 

 

K bodu 5: 

Neboli prednesené žiadne návrhy ani podnety poslancov OZ a prítomných hostí 

 

 

K bodu 6: 

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

zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej. 

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:    Marek Betinský   ............................ 

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

 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce, v.r. 


