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Zápisnica 

 
zo zasadnutia OZ a voľby hlavného kontrolóra vo Veľkej Čiernej konaného dňa  19.6.2015 

 

Program : podľa prílohy č.1 zápisnice  

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny – príloha č. 2 

Zápisnica z otvárania obálok prihlásených kandidátov  -  príloha č. 3 

Zápisnica z hlasovania voľby hlavného kontrolóra  -  príloha č. 4 

Uznesenia – príloha č. 5 

 

 

K bodu 1 : 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička. Určil overovateľov – Mária 

Domanická a Vladimír Domanický. Predstavil program zasadnutia a navrhol doplnenie programu o body: 

5A.  Zámer odpredať obecný majetok 

5B.  Odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva za I. polrok 2015 

5C:  Úprava rozpočtu obce 

 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 30/2015  

 

K bodu 2: 

Na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva neboli prijaté uznesenia, ktoré by mali stanovený termín 

splnenia. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce navrhol volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení: 

Predseda – Mária Domanická 

Člen – Jozef Domanický 

Člen – Jozef Krajčí 

 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 31/2015 

 

Zo štyroch uchádzačov o pozíciu hlavného kontrolóra obce Veľká Čierna sa prezentovali traja: Ing. Hoštáková, 

Ing. Mičko, Ing. Skákalová. Voľby sa nezučastnil Ing. Chlapečka, ktorý sa ospravedlnil. 

 

V 1. kole volieb získala nadpolovičnú väčšinu hlasov kandidátka : Ing. Hoštáková Anna – záznam o hlasovaní 

- príloha zápisnice č. 4  

 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 32/2015       

 

K bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť od spoločnosti ADOS Maria, s.r.o. o finančný príspevok. Vzhľadom 

na to, že spoločnosť poskytuje služby aj naším spoluobčanom bol odsúhlasený finančný príspevok 50,00 €. 

 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 33/2015  
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K bodu 5: 

Na základe protestu prokurátora č.j. Pd 204/14/5511-10 bolo obecným zastupiteľstvom schválené zrušenie VZN 

č. 1/2015 a prijatý návrh  VZN č. 2/2015  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. 34/2015  

 

K bodu 5A: 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Jurkecha, bytom Malé Lednice 174, 01816 Domaniža 

o odpredaj obecného nehnuteľného majetku parcely KN-C 749/3 a KN-C 749/4 o výmere 8 m2 v k.ú. Veľká 

Čierna, vedených na LV obce Veľká Čierna č. 1. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať majetok obce 

– parcely 749/3 a 749/4 KN-C v k. ú. Veľká Čierna, vedených na LV č.1 obce Veľká Čierna, stanovilo spôsob 

predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo stanovilo cenu predávaných parciel na 4,70 

€/m2. 

 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 35/2015  

 

K bodu 5B: 

Starosta obce navrhol vyplatenie odmien poslancov za I. polrok 2015 v zmysle zásad o odmeňovaní poslancov 

Obecného zastupiteľstva Veľká Čierna. 

 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 36/2015  

 

K bodu 5C: 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo návrh starostu obce na zmenu rozpočtu obce vo 

výdavkovej časti o sumu 709,00 €, ktorú je potrebné vyčleniť na kúpu nového sporáku do kuchyne školskej 

jedálne. Ďalej prerokovalo a schválilo použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 603,50 € na 

splátku za vybudovanie novej kazety na skládke komunálneho odpadu.  

 

K bodu prijaté uznesenie č. 37/2015 

 

K bodu 6: 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so stavom príprav akcie „HODY 2015“ – organizačné, 

technické a finančné zabezpečenie na pokrytie potrebných nákladov. Na Akcii Hody 2015 sa bude organizačne 

spolupodieľať aj Pohostinstvo Veľká Čierna. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo prípravu Akcie Hody 2015 

a vzalo na vedomie. 

 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 38/2015 

 

 

K bodu 7: 

V tomto bode neboli žiadne ďalšie podnety ani návrhy nad rámec programu zasadnutia. 

 

 

K bodu 8: 

Uznesenia boli prijaté k bodom 1, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6 
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K bodu 9: 

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 obce  

    


