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Zápisnica 

zo zasadnutia OZ vo Veľkej Čiernej konaného dňa  27.2.2015 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  

 

Program : podľa prílohy č.1 zápisnice  

 

K bodu 1 : 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička. Predstavil program 

zasadnutia, ktorý bol následne schválený.  

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 12/2015. 

 

K bodu 2: 

Všetky doteraz prijaté uznesenia boli splnené. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce Ján Matejička, zhodnotil činnosť obce a aktivitu obecného zastupiteľstva za obdobie od 

posledného zasadnutia OZ. Poďakoval poslancom OZ za aktívnu pomoc pri príprave a priebehu akcie Detský 

karneval a Fašiangy 2015. 

 

K bodu 4: 

Starosta obce Ján Matejička predniesol „ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014“. 

Starosta obce zabezpečí odstránenie nedostatkov, na ktoré poukázal hlavný kontrolór vo svojej správe. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 13/2015. 

 

K bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej schválilo VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na 

území obce Veľká Čierna. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 14/2015. 

 

K bodu 6: 

Starosta obce Ján Matejička, informoval prítomných poslancov o novej možnosti vytvorenia pracovných miest 

v obci pre občanov v evidencii uchádzačov o prácu a možnosti príspevku na mzdu pre týchto občanov. 

Príspevok bude vyplácať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny formou refundácie 95% ceny práce zamestnanca, 

maximálne do limitu stanoveného Úradom práce. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 15/2015. 

 

K bodu 7: 

Prítomní poslanci OZ ani starosta obce, nemali žiadny príspevok ani podnet k tomuto bodu. 

 

K bodu 8: 

Uznesenia boli prijaté k bodom 1, 4, 5, 6 sú vedené samostatne ako príloha č.2 tejto zápisnice. 
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K bodu 9: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Ján Matejička a poďakoval prítomným za aktívnu 

účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia:  Mária Domanická   ................................. 

   Vladimír Domanický   ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta 

  


