
 

 

U Z N E S E N I A 

 

 
 zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľká Čierna 

konaného dňa 9.1.2015 

K bodu 1: 

Uznesenie č. 1/2015 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zmenu programu zasadnutia a doplnilo body : 

14A.  Preskúmanie zákonitosti prijatého uznesenia č. 37/2014. 

14B.  Prejednanie možností odpredaja tlakovej nádoby objemu 7000 l, vyradenej z MŠ . 

Hlasovanie: prítomní 5,  za 5,  proti  0,  zdržal sa 0, 

 

K bodu 4: 

Uznesenie č. 2/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej konštatuje, že novozvolený poslanec Jozef 

Domanický zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 5: 

Uznesenie č. 3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej  

1a) zriaďuje 

 komisiu na ochranu verejného záujmu 

1b) volí 

 predsedu komisie –  Mária Domanická 

 členov komisie –   Helena Brosová, Jozef Domanický, Vladimír Domanický, 

Jozef Krajčí 

Hlasovanie: prítomní 5,  za 5,  proti  0,  zdržal sa 0,                                                                   



2. 

2a) zriaďuje 

 stavebnú a poriadkovú komisiu 

2b) volí 

 predsedu komisie –  Vladimír Domanický 

 členov komisie –   Helena Brosová, Jozef Domanický, Mária Domanická,  

Jozef Krajči 

Hlasovanie: prítomní 5,  za 5,  proti  0,  zdržal sa 0, 

 

3a) zriaďuje 

 kultúrnu a športovú komisiu 

 

3b) volí 

 predsedu komisie – Helena Brosová 

 členov komisie -  Mária Domanická, Vladimír Domanický, Jozef Domanický, 

Jozef Krajči 

Hlasovanie: prítomní 5,  za 5,  proti  0,  zdržal sa 0, 

 

K bodu 6: 

Uznesenie č. 4/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej berie na vedomie rozhodnutie starostu obce 

o poverení zástupcu starostu obce. Zástupcom starostu sa stal Jozef Krajči. 

 

K bodu 7: 

Uznesenie č. 5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej  schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obce 

Veľká Čierna. 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu 8: 

Uznesenie č. 6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej prerokovalo schválenie dotácie na centrá voľného 

času, ktoré aktívne navštevujú deti z obce Veľká Čierna a: 



3. 

A) rozhodlo 

1)  uvoľniť dotáciu 10,00 € na dieťa na  obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 

2)  uvoľniť dotáciu 10,00 € na dieťa na obdobie od 1.9.2015 do 31.12.2015 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

B) odporučilo 

starostovi obce Jánovi Matejičkovi pripraviť a podpísať zmluvu so Žilinskou diecézou na 

realizáciu dotácie. 

 

K bodu 10: 

Uznesenie č. 7/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej  

A) neschvaľuje predložený návrh VZN č. 1/2014 a VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného 

     zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu  

     žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Veľká Čierna. 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

B) doporučuje starostovi obce pripraviť nový 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 11: 

Uznesenie č. 8/2015 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 , ods.4, písm.b) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 

Zb. schvaľuje starostovi obce vykonávať  zmeny rozpočtu v nasledovnom rozsahu : 

- starosta obce Veľká Čierna  je oprávnený vykonávať zmeny rozpočtu v zmysle § 14, ods 2, 

písm. b), c) a d)  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.583/2004 Z.z. v 

rozsahu 300,00 € za každú príjmovú aj výdavkovú položku v rámci každého rozpočtového 

opatrenia. 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 



4. 

 

K bodu 12: 

Uznesenie č. 9/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na zabezpečenie akcie Detský karneval, ktorý sa bude konať 

dňa 8.2.2015 finančné prostriedky vo výške 60,00 €. 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu 14A: 

Uznesenie č. 10/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej rozhodlo o preskúmaní zákonitosti prijatého 

uznesenia č. 37/2014 zo dňa 10.12.2014, podaním podnetu na Okresnú prokuratúru Žilina. 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu 14B: 

Uznesenie č. 11/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej: 

a) rozhodlo odpredať kovovú nádobu na pitnú vodu objemu 7000 l, ktorá sa prestala využívať   

    v Materskej škole po napojení  na verejný vodovod 

b) žiada starostu obce o zaslanie výzvy ing. Štefanovi Harantovi na vrátenie predmetnej  

    nádoby 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce 

 


