
Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konané dňa 14.10.2021 

 
 

K bodu 1 : 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička.  Na návrh starostu 

obce bol obsah rokovania plánovaný podľa bodu 7 zrušený, z dôvodu že obecné zastupiteľstvo nemá vo 

svojej kompetencii rozhodovať o delení pozemkov v súkromnom vlastníctve v zmysle zákona o drobení 

poľnohospodárskej pôdy. Na rokovanie pod bod 7 bolo zaradené príprava akcie Mikuláš 2021 a Úcta 

starším 2021. 

 

Upravený  program bol schválený a zasadnutie pokračovalo podľa schváleného programu. 

Hlasovanie: 

Za: 3  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 2  

 

Prijaté uznesenie č. 19/2021 

 
 

b) určil zapisovateľa Zuzanu Martincovú a overovateľov zápisnice Helena Brosovú a Monika Podstrásku 
 

 

K bodu 2: 

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

29.07.2021 

 Uznesenie č. 16/2021 – priebežné plnenie, vyhotovený GP, pripravená zmluva bude predložená 

na odsúhlasenie rímskokatolíckej cirkvi 

 

 

K bodu 3: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo  a schválilo predložený návrh Stredoslovenskej 

distribučnej, a.s., Pri Rajčanke 2927/8, 01047 Žilina, IČO 36442151 na zriadenie vecného bremena 

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. v zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúce 

v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí na pozemku KNE č. 2172/1 o výmere 41 m2, 

vyznačenom geometrickým plánom č. 36442500-263/2020, vypracovaným SYKO s.r.o., dňa 11.09.2020 

a overeným Okresným úradom Žilina-katastrálnym odborom pod číslom G1-177/2021. Uvedený 

pozemok je dotknutý realizáciou stavby „Veľká Čierna-Hrady-predĺženie NN siete“. 

Hlasovanie: 

Za: 3  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 2  

 

Prijaté uznesenie č. 20/2021  
 

 

 

K bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo predložený návrh nájomnej zmluvy č. 

62/2021 spoločnosťou AGROREGIÓN, a.s., Hollého 203/50, 01501 Rajec, IČO 36382973 o nájme 

a užívaní poľnohospodárskej pôdy parcela č. KNE 1112, vedená na LV č. 919, výmera 6728 m2  v k. ú. 

Veľká Čierna. Výška nájmu je 40,37€ ročne. 



Hlasovanie: 

Za: 3  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 2  

 

Prijaté uznesenie č. 21/2021  

 

 

K bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a neschválilo predložený návrh Memoranda 

o spolupráci s mestom Žilina, v súvislosti s kandidatúrou mesta Žilina do súťaže o titul Európske hlavné 

mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike. 

Hlasovanie: 

Za: 0  
Proti: 3  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 2  

 

Prijaté uznesenie č. 22/2021  

 

 

K bodu 6: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo  vstup obce Veľká Čierna do 

Spoločného školského úradu Belá a doporučuje starostovi obce podpísať zmluvu o pristúpení obce do 

Spoločného školského úradu od 01.01.2022. Členstvo obce v Spoločnom školskom úrade bude obci 

prínosom v podobe odborných pokynov a usmernení pre zriaďovateľa materskej školy v oblasti 

školstva-riadenia a prevádzky školskej jedálne. Ročný poplatok za členstvo bude vo výške 1,00 Euro na 

žiaka materskej školy, t.j. 24,00 Eur ročne. 

Hlasovanie: 

Za: 3  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 2  

 

Prijaté uznesenie č. 23/2021  

 

 

K bodu 7: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo prípravu a financovanie akcie: 

a) Mikuláš 2021 – v spolupráci s miestnou predajňou Potraviny Klabníková zabezpečiť prípravu 

balíčkov pre deti do 12 rokov v hodnote do 3,00 Eur na jedno dieťa. V súlade 

s protipandemickými opatreniami  bude zabezpečené odovzdanie balíčkov deťom pri rodinných 

domoch 

b) Mesiac úcty starším 2021 – prejednať možnosť vystavenia nákupných poukazov do miestnej 

predajne Potraviny Klabníková v hodnote do 10,00 Eur na jednu osobu vo veku nad  65 rokov, 

s možnosťou spolufinancovania poukazu predajňou.  

Hlasovanie: 

Za: 3  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 2  

 

Prijaté uznesenie č. 24/2021  

 



 

K bodu 8: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

na rok 2022 na Centrum voľného času na základe podanej žiadosti Rímskokatolíckou cirkvou Žilinská 

diecéza. Poskytnutá dotácia je schválená na mzdové, prevádzkové a ostatné náklady pre Centrum 

voľného času v Katolíckej spojenej škole v Rajci vo výške 10,00 Eur na 1 dieťa a rok 2022.  

Celková výška dotácie je 120,00 Eur pre 12 detí z obce Veľká Čierna, navštevujúce voľnočasové aktivity. 

Hlasovanie: 

Za: 3  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 2  

 

Prijaté uznesenie č. 25/2021 

 

 

K bodu 9: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a neschválilo žiadosť obce Bodiná o finančný 

príspevok vo výške 250,00 Eur na spolufinancovanie osadenia nového kríža na Vysokom vrchu. 

Hlasovanie: 

Za: 0  
Proti: 3  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 2  

 

Prijaté uznesenie č. 26/2021  

  

 

 

K bodu 9: 

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

zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej. 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 Monika Podstráska   ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce, v.r. 

 


