Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Člernej, konané dňa 30.12.2016

K bodu 1 :
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička. Na návrh starostu obce

Jána Matejičku bol program doplnený o body:
5A. Správa nezávislého audĺtora o overenĺ účtovnej závierky zostavenej k31.12. 2015 a Dodatok správy

audi'tora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou,
58. Neuplatnenie programovej Štruktúry v rozpočte obce na rok 2017.
5C. Dodatok k zmluve o nájme a prevádzkovani' vodovodu č. 33/2012 zo dňa 25.01.2012.
Upravený program bol schválený a zasadnutie pokračovalo podľa progrômu.

Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení poslanci obecného zastupiteľstva Jozef Domanický
a Vladimír Domanický.

Hlasovanie:
5

Za.
Pľoti.

Zdržal sa:Neprĺtomní:

0
0

0
Pľijaté uznesenie č. 43/2016

K bodu 2:

Obecné zôstupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce
lng. Hoštákovej z vykonanej kontroly za obdobie Vll -lx/2016.

Hlasovanie:
Za.

5

ro'.Zdrža
Pt..

00
lsa.

Neprĺtomnĺ:

0

Prljaté uznesenie č. 44/2016

K bodu 3:
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká äerna prerokovalo a schválilo pľedložený plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce lng. Hoštákovej na 1. polrok 2017.

Hlasovanie:
Za:
Pľoti:

Zdržal sa:Neprĺtomni':

Prijaté uznesenie č. a5/2016

5

0
0
0

K bodu 4:
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo

a vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra

obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného

rozpočtu obce na roky 2018 -2019.
Hlasovanie:Za:
5
].
P,Ot .Zdržal
sa:

Neprĺtomní:

00
0

Prijaté uznesenie č. 46/2016

K bodu 5:
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2017 a návrh

viacročného rozpočtu na roky 20189 - 2019.
Hlasovanle:Za.
5
Pľotl:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomnĺ:

0

Prijaté uznesenie č. 47/2016

K bodu 5A:
Obecné zastupitel'stvo obce Velká Čierna prerokovalo a vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k31.12. 2015 Ô prerokovalo avzalo na vedomie Dodatok správy
audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

asovanie.
lza:ipľot,:1Zdržal sa:

5

0
Nepľítomnĺ:

0
0

Prijaté uznesenie č. 48/2016

K bodu 58:
Obecné zastupitel'stvo obce Velká Čierna prerokovalo a schválilo návrh
štruktúry v rozpočte obce na rok 2017.

Hlasovanie:Za:
5
Pľotl.Zdľžal s@:

00

Nepľĺtomní:

0

Pľijaté uznesenie č. 49/2016

na neuplatnenie programovej

K bodu 5C:

Obecné zastupiteľstvo

prerokovalo a schválilo

podpi'sanie dodatku

kzmluve o nájme a prevádzkovaní

vodovodu č. 33/2012 zo dňa 25.01.2012 na predĺženie doby nájmu do 31.07.2017 z dôvodu pri'pravy

finančnej monitorovacej správy v roku 2017.
Hlasovanie:
Za:

5

Pľoti:

Zdržal sa:

0
0

Neprĺ.omní:

0

Prijaté uznesenie č. 50/2016

1{ bodu 6:

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo pri'pravu spoločenských akcií:

a)

6. január Trojkrárový výstup na Čiernu horu -organízačne zabezpečí obec a poslanci OZ, začiatok
Ô stretnutie občanov 6.1.2017 o 12,00 hod. pri kríži na Čiernej hore

obecné zastupiterstvo schválilo vyčleniť z rozpočtu obce na rok 20i7 Čiastku 110,00 Eur na občerstvenie
účastníkov akcie.
b)

F@šiangy 2016 a Detský karneval 2016 -bude upresnené najbližšom zasadnuti' OZ

Hlasovanie:
Za:

5

Pľoti:

Zdržal sa:

0
0

Neprítomní:

0

Prijaté uznesenie č. 51/2016

K bodu 7:
Uznesenia boli prijaté k bodom 1, 3, 4, 5, 5A, 58, 5C, 6a

1( bodu 8:

Starosta obce Ján Matejička

pod'akoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie Obecného

zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej.

Zapi'sala:

Overovatelia:

Zuzana Martincová

Jozef Domanický
Vladimír Domanický

