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Zápisnica 

z neplánovaného zasadnutia OZ vo Veľkej Čiernej konaného dňa  27.5.2015 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny – príloha č.1 

 

Program : podľa prílohy č.2 zápisnice  

 

K bodu 1 : 

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

a navrhol doplniť body: 

5A )  Uzatvorenie zmluvy s URÍK, s r.o. o vývoze veľkoobjemových kontajnerov. 

5B )  . Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Premier Consulting, s.r.o. o spolupráci pri získaní NFP na projekty 

obce financované z fondov EÚ. 

Po doplnení bol program schválený. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 24/2015. 

 

K bodu 2: 

Kontroloval sa termín splnenia uznesenia č. 21/2015 – zaplatenie členského poplatku do MAS, termín bol 

dodržaný a uznesenie splnené. 

 

K bodu 3: 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej prerokovalo a schválilo uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou P4U, 

s.r.o. o pomoci na čerpanie  NFP na projekty zo štrukturálnych nástrojov EU. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 25/2015. 

 

K bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej prerokovalo a schválilo uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou DEUS 

o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 26/2015. 

 

K bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo zmenu rozpočtu obce vo výdavkovej časti o 999,00 

Eur, v súvislosti so zaplatením poplatku spoločnosti P4U, s.r.o. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 27/2015. 

 

K bodu 5A: 

Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo náklady na vývoz VOK prostredníctvom spoločnosti MEGAVASTE 

SLOVAKIA , s.r.o. a spoločnosťou Urík, s.r.o. a následne schválilo podpísanie zmluvy o vývoze 

veľkoobjemových kontajnerov spoločnosťou Urík, s.r.o. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 28/2015. 

 

K bodu 5B: 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej prerokovalo a schválilo uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Premier 

Consulting, s.r.o. o spolupráci pri získaní NFP na projekty obce financované z fondov EÚ. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 29/2015. 
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K bodu 6: 

Starosta obce Ján Matejička informoval prítomných poslancov OZ o doručenom proteste prokurátora č.j.Pd 

204/14/5511-10, naše číslo OcÚ 217/2015, ktorým sa domáha úpravy VZN č. 1/2015 v súlade s príslušnými 

zákonmi. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce pripraviť na ďalšie zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva návrh VZN 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 7: 

Uznesenia boli prijaté k bodom 1, 3, 4, 5, 5A, 5B a tvoria samostatnú prílohu č. 3  zápisnice. 

 

K bodu 8: 

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

zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej. 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta 

    


