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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konané dňa 14.9.2015

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 bod:
6A. Správa z vyhodnotenia prieskume trhu na výber projektanta, na vypracovanie projektovej dokumentácie
na zateplenie Materskej školy.
Prijaté uznesenie č. 44/2015
K bodu 2:
Na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva neboli prijaté uznesenia, ktoré by mali stanovený termín
splnenia.
K bodu 3:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na
parcelu KN-E 2149 – miestna komunikácia, vedená na LV č. 919 v k.ú. Veľká Čierna, v súvislosti s úpravou
miestnych komunikácii. Zameranie, vyhotovenie geometrického plánu a vklad do katastra nehnuteľností
Slovenskej republiky registra KN-C, bude možné vykonať na základe súhlasu vlastníkov susedných parciel.
Prijaté uznesenie č. 45/2015
K bodu 4:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predloženú správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
k 31.12.2014 a odporučilo starostovi obce Jánovi Matejičkovi odstrániť vytknuté nedostatky.
Prijaté uznesenie č. 46/2015
K bodu 5:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 obce Veľká
Čierna o mieste a čase zápisu dieťaťa do Materskej školy a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká Čierna.
Prijaté uznesenie č. 47/2015
K bodu 6:
Starosta obce Ján Matejička predložil obecnému zastupiteľstvu správu z vyhodnotenia ponúk k výberu
uchádzača na služby prípravy žiadosti o NFP a vyhodnotenia ponúk výberu uchádzača na komplexnú
poradenskú činnosť vo verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač na služby prípravy žiadosti o NFP je P4You,
s.r.o. Tranovského 3224/55,84102 Bratislava. Úspešný uchádzač na komplexnú poradenskú činnosť vo
verejnom obstarávaní je Ultima Ratio, s.r.o., ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš
Prijaté uznesenie č. 48/2015
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K bodu 6A:
Starosta obce Ján Matejička predložil obecnému zastupiteľstvu správu z vyhodnotenia ponúk k výberu
uchádzača na služby vyhotovenie projektovej dokumentácie na zateplenie a stavebné úpravy objektu Materská
škola Veľká Čierna. Úspešný uchádzač je Ing.arch. Jozef Troliga – architekt, Lazovná 16, 97401 Banská
Bystrica.
Prijaté uznesenie č. 49/2015
K bodu 7:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a následne schválilo rozpočtové opatrenie č. 9/2015.
Prijaté uznesenie č. 50/2015
K bodu 8:
V tomto bode neboli žiadne ďalšie podnety ani návrhy nad rámec programu zasadnutia.
K bodu 9:
Uznesenia boli prijaté k bodom 1, 3, 4, 5, 6, 6A, 7
K bodu 10:
Starosta obce Ján Matejička poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej.

Zapísala:
Overovatelia:

Ľubica Smatanová
Mária Domanická
Vladimír Domanický
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Prílohy zápisnice:
1. Pozvánka s programom zasadnutia
2. Prezenčná listina
3. Uznesenia

Ján Matejička
starosta obce

