
Zápisnica  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej a voľby hlavnej kontrolórky obce Veľká 

Čierna, konané dňa 24.06.2021 

 
 

K bodu 1 : 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička.  

 

a) Poslanci obecného zastupiteľstva schválili doplnenie programu o body: 

5A Odmena hlavnému kontrolórovi obce na konci funkčného obdobia 

5B Úprava rozpočtu obce na rozpočtový rok 2021.  

Doplnený  program bol schválený a zasadnutie pokračovalo podľa schváleného programu. 

Hlasovanie: 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 07/2021 

 
 

b) určil zapisovateľa Zuzanu Martincovú a overovateľov zápisnice Zdenko Klímek a Helena Brosová 
 

 

K bodu 2: 

Starosta obce predniesol informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konané dňa 

29.04.2021 

 Uznesenie č. 06/2021 – bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra , stanovené termíny a podmienky 

podľa prílohy č. 1 uznesenia 06/2021, samotná voľba  bola vykonaná v bode č. 7 

 

 

K bodu 3: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo  a schválilo „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce  na 2. polrok 2021“. 

Hlasovanie: 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 08/2021  
 

 

 

K bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a vzalo na vedomie „Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k záverečnému účtu obce za rok 2020“. 

Hlasovanie: 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 09/2021  

 

K bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo bez výhrad  „Záverečný účet a výsledok 

hospodárenia obce Veľká Čierna za rok 2020“. 

Za: 5  



Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 10/2021  

 

 

K bodu 5A: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo odmenu hlavnej kontrolórke obce Ing. Anne 

Hoštákovej na konci funkčného obdobia vo výške 150,00 Eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne 

v mesiaci VII/2021. 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 11/2021  

 

 

K bodu 5B: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo úpravu rozpočtu obce na rozpočtový rok 

2021 – rozpočtové opatrenie č. 6/2021. 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 12/2021  

 

 

K bodu 6: 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu 

v členení: 

a.    70,00 Eur   vypracovanie potvrdenia k projektu MŠ – ŠOP SR 

b.  300,00 Eur  prepracovanie rozpočtu k projektu MŠ – Ing. arch. Troliga 

c.  200,00 Eur  výkopové a zemné práce pri úprave miestnej komunikácie – J. Marguš 

d.   350,00 Eur  služba virtuálny cintorín – 3W SLOVAKIA s.r.o. 

e.   945,00 Eur  passport miestnych komunikácii – MapaSlovakia Digital, s.r.o. 

f. 2100,00 Eur  splátky úveru za obdobie 1 – 7/2021 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 13/2021 

 

 

K bodu 7: 

Starosta obce Ján Matejička v súlade s prijatým uznesením č. 06/2021 zahájil voľbu hlavnej kontrolórky obce. 

Predstavil kandidátky na voľbu hlavnej kontrolórky obce – Mgr. Petru Dubeňovú a Ing. Zlaticu Skákalovú – 

a prečítal zápisnicu z otvárania obálok ( príloha č. 3). Kandidátky na funkciu hlavnej kontrolórky obce sa 

odprezentovali v abecednom poradí. Po skončení prezentácie sa uskutočnilo prvé kolo voľby. Nadpolovičnú 

väčšinu hlasov všetkých poslancov získala v prvom kole voľby Ing. Skákalová Zlatica, o výsledku voľby bola 

spísaná komisiou zápisnica ( príloha č. 4) a výsledok oznámený obecnému zastupiteľstvu. 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Čiernej vzalo na vedomie výsledky volieb na hlavnú kontrolórku obce Veľká 

Čierna, konštatovalo že hlavná kontrolórka obce Veľká Čierna Ing. Skákalová Zlatica bola zvolená v  prvom kole 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, určilo pracovný úväzok hlavnej kontrolórke obce v rozsahu 

0,066, t.j. 2,5 hod./týždeň, určilo plat hlavnej kontrolórke obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. 



o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dalo súhlas hlavnej kontrolórke obce s vykonávaním inej 

zárobkovej činnosti a doporučilo starostovi obce uzavrieť s hlavnou kontrolórkou obce Ing. Zlaticou 

Skákalovou pracovnú zmluvu na funkčné obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2027 

 

Za: 5  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 14/2021  

  

 

 

 

K bodu 8: 

Uznesenia boli prijaté k bodom 1a, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7 

 

 

 

K bodu 9: 

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

zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej a voľbu hlavnej kontrolórky obce.. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:   Zuzana Martincová   ............................ 

 

 

Overovatelia:    Helena Brosová   ............................ 

 Zdenko Klímek   ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


