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Zápisnica 

zo zasadnutia OZ vo Veľkej Čiernej konaného dňa  24.4.2015 

 

 

 

 

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. 16/2015. 

 

 

K bodu 2: 

Všetky doteraz prijaté uznesenia boli splnené. 

 

 

K bodu 3: 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra na deň 19.6.2015. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 17/2015. 

 

 

K bodu 4: 

Starosta obce Ján Matejička predniesol poslancom OZ správu o zmenách rozpočtu v jednotlivých rozpočtových 

kapitolách- rozpočtové opatrenia č. 1/2015, č. 2/2015, č. 3/2015 a č. 4/2015. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 18/2015. 

 

 

K bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej  prerokovalo zvýšenie platu starostu v zmysle zákona 289/2002, § 3, 

na základe priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve SR za rok 2014. Plat starostu sa 

stanovuje ako násobok priemernej mesačnej mzdy v NH a koef. počtu obyvateľov pre obce do 500 obyvateľov. 

Celkový plat starostu je 1 279,00 Eur. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 19/2015. 

 

 

K bodu 6: 

Starosta obce Ján Matejička, informoval prítomných poslancov o prijatom uznesení na zasadnutí Valného 

zhromaždenia Združenie obcí Rajecká dolina. Z prijatého vyplýva povinnosť pre obec platiť vyšší členský  

príspevok. Výška príspevku je 0,15 Eur / mesiac / občan. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 20/2015. 

 

K bodu 7: 

Starosta obce Ján Matejička informoval prítomných poslancov o prijatom uznesení Valného zhromaždenia 

Miestnej akčnej skupiny, na základe ktorého vyplýva pre obec Veľká Čierna povinnosť platiť členský príspevok 

300,00 Eur ročne. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 21/2015. 
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K bodu 8: 

Starosta obce Ján Matejička, informoval poslancov OZ o činnostiach vykonaných pri úprave areálu MŠ a jej 

okolia, o výrube stromov v blízkosti Materskej školy, ktoré ohrozovali bezpečnosť detí v MŠ a občanov obce, 

o projekte digitalizácie miest a obcí, o oprave obecného rozhlasu a potrebe zvýšenia počtu reproduktorov 

a rozšírenia pokrytia. 

 

K bodu 9: 

Uznesenia boli prijaté k bodom 1, 3, 4, 5, 6, 7  sú vedené samostatne ako príloha č.2 tejto zápisnice. 

 

 

 

K bodu 10: 

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

účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Ľubica Smatanová   ................................. 

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

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

 

 

 

 

Prílohy zápisnice: 

1. Pozvánka s programom zasadnutia OZ 

2. Prezenčná listina 

3. Uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce 

   


