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Zápisnica  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konaného dňa 19.05.2022  

  

 

K bodu 1 :  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička.  Starosta obce 

konštatoval na základe počtu prítomných poslancov, že rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné – prezenčná listina je prílohou zápisnice. 

a) Poslanci obecného zastupiteľstva schválili doplnenie predloženého programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva o bod: 

6A) Správy z kontrol uskutočnených podľa plánu kontrolnej činnosti. 

Následne pokračovalo   zasadnutie podľa schváleného  programu.   

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Monika Podstráska  

  

Prijaté uznesenie č. 10/2022  

  

b) určil zapisovateľa Zuzanu Martincovú a overovateľov zápisnice – Helena Brosová a Marek Betinský 

  

K bodu 2:  

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

dňa 22.03.2022. Konštatoval, že prijaté uznesenia boli bez termínov plnenia a priebežne sa plnia. 

  

  

K bodu 3:  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo  a schválilo použitie prostriedkov rezervného  

fondu vo výške  4 000,00 na financovanie  projektu „Rekonštrukcia a modernizácia sály kultúrneho 

domu“, navýšenie financovania bolo z dôvodu nárastu cien stavebných prác a materiálov – rozpočtové 

opatrenie č. 5/2022. 

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Monika Podstráska 

  

Prijaté uznesenie č. 11/2022   

  

K bodu 4:  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo žiadosť občanov obce Veľká Čierna o „Rozšírenie 

verejného osvetlenia a obecného rozhlasu v časti obce popri obecnej ceste na parcele KN-C č. 745/3“ 

a doporučilo starostovi obce požiadať autorizovaného projektanta o vypracovanie projektovej 

dokumentácie  na rozšírenie verejného osvetlenia a obecného rozhlasu na uvedenej parcele . Po 

vypracovaní  projektovej dokumentácie a spracovaní rozpočtových nákladov na realizáciu projektu, 
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bude obecné zastupiteľstvo rokovať o ďalšom postupe, po prehodnotení možnosti financovania 

projektu z rozpočtu obce. 

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Monika Podstráska 

  

Prijaté uznesenie č. 12/2022   

  

  

K bodu 5:  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a súhlasilo so zriadením Spoločného 

obecného úradu Rajecká dolina so sídlom na adrese ul. Bielisko 647, Rajec, PSČ 015 01, na 

zabezpečenie výkonu prenesených právomocí a úloh štátnej správy na obce a na zabezpečenie 

výkonu niektorých originálnych právomocí a úloh obcí s účinnosťou od 01.07.2022. 

Spoločný obecný úrad nie je právnickou osobou a nemá vlastnú právnu subjektivitu. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo počtom  4 poslancov, t.j. nadpolovičnou väčšinou všetkých 

poslancov, uzatvorenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu v zmysle § 20 a nasl. 

zákona č. 369/1990 Zb. (Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení) v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Názov: Obec Konská     

Sídlo: Školská ulica 410/2, 013 13 Konská 

IČO:  00648876   

Štatutárny orgán: Ing. Janka Stupňanová 

 

ďalej ako „Účastník v rade 1“ 

 

Názov: Obec Rajecká Lesná     

Sídlo: Mariánske námestie 82, 013 15 Rajecká Lesná    

IČO:  00321583   

Štatutárny orgán: Miloš Mikula 

 

ďalej ako „Účastník v rade 2“ 

 

Názov: Obec Zbyňov     

Sídlo: Hlavná 19/1, Zbyňov, 013 19 Kľače   

IČO:  00321788   

Štatutárny orgán: Mgr. Marián Miškovský 

 

ďalej ako „Účastník v rade 3“ 

 

Názov: Obec Veľká Čierna    

Sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 Rajec  

IČO:  00632724   

Štatutárny orgán: Ján Matejička 

 

ďalej ako „Účastník v rade 4“ 
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Názov: Obec Šuja      

Sídlo: Šuja 1, 015 01 Rajec   

IČO:  36138487   

Štatutárny orgán: Michal Pastorek 

 

ďalej ako „Účastník v rade 5“. Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. 

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Monika Podstráska  

  

Prijaté uznesenie č. 13/2022  

  

 

K bodu 6:  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo prípravu akcie Hody 2022 a schválilo termín 

konania 3.7.2022, vzalo na vedomie informáciu starostu obce o pripravenom kultúrnom programe 

a zabezpečení občerstvenia. 

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Monika Podstráska  

  

Prijaté uznesenie č. 14/2022   

  

 

K bodu 6A:  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a vzalo na vedomie  Správy z kontrol 

uskutočnených podľa plánu kontrolnej činnosti , ktoré predložila hlavná kontrolórka obce Ing. 

Skákalová. 

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Monika Podstráska  

 

Prijaté uznesenie č. 15/2022   

  

  

  

K bodu 7:  

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

Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej.  
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Zapísala:     Zuzana Martincová      ............................  

  

  

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

 Marek Betinský      ............................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ján Matejička 

starosta obce, v.r.  

  


