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Zápisnica  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konané dňa 22.03.2022  
  

K bodu 1 :  

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička.   

a) Poslanci obecného zastupiteľstva schválili predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce konštatoval na základe počtu prítomných poslancov, že rokovanie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné – prezenčná listina je prílohou zápisnice. Následne pokračovalo   

zasadnutie podľa schváleného  programu.  

 Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Helena Brosová  

 

Prijaté uznesenie č. 01/2022  

  

b) určil zapisovateľa Zuzanu Martincovú a overovateľov zápisnice Mária Domanická a Monika 

Podstráska  

   

K bodu 2:  

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

dňa 14.12.2021. Konštatoval, že prijaté uznesenia boli bez termínov plnenia, až na uznesenie č. 16/2021 

ktoré sa priebežne plní – návrh zámennej zmluvy bol doručený z biskupského úradu na podpis.  
  

  

K bodu 3:  

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

obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2021, ktorú predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Zlatica 

Skákalová.  

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Helena Brosová  
  

Prijaté uznesenie č. 02/2022   

    

K bodu 4:  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a vzalo na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce Ing. Zlatice Skákalovej k Záverečnému účtu obce za rok 2021. 

 Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Helena Brosová  

 

Prijaté uznesenie č. 03/2022   
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 K bodu 5:  
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a:  

a)  schválilo Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad   

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Helena Brosová  
  

Prijaté uznesenie č. 04/2022  

  

b) schválilo tvorbu Rezervného fondu za rok 2021 vo výške 32 127,16 Eur   

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Helena Brosová  

 

Prijaté uznesenie č. 05/2022  
  
K bodu 6:  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo použitie prostriedkov Rezervného 

fondu:  

a) nákup svietidiel a stožiarov s výbavou na predĺženie verejného osvetlenia vo výške 5 100,00 Eur  

b) financovanie práce a materiálu na rekonštrukciu a modernizáciu sály kultúrneho domu v 

sumáre 10 000,00 Eur  

c) náklady na majetkové vysporiadanie pozemkov do vlastníctva obce 7 600,00 Eur  

d) náklady na miestnu komunikáciu na parcele KNC 746/2 v k. ú. Veľká Čierna 1500,00 Eur 

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Helena Brosová  
  

Prijaté uznesenie č. 06/2022   
  

K bodu 7:  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a schválilo vysporiadanie vlastníckych pomerov 

na pozemkoch využívaných obcou, kúpou od známych vlastníkov za cenu 10,00 Eur/m2 na pozemkoch 

KNC 273, KNC 649/21, KNC 649/22, KNC 649/25, KNC 776/7, KNE 1400 a za cenu 15,00 Eur/m2 na 

pozemku KNE 60. Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov známych vlastníkov požiadať o vysporiadanie 

podielového spoluvlastníctva nezistených spoluvlastníkov prostredníctvom správcu-SPF. Ďalej 

doporučuje starostovi obce Jánovi Matejičkovi požiadať oprávneného geodeta o prípravu návrhu 

geometrického plánu so zameraním skutočného stavu cestného telesa miestnej komunikácie na parcele 

KNE  2144/1. V prípade presahu do susedných pozemkov, požiadať vlastníkov o odpredaj dotknutých 

pozemkov, alebo ich častí s prihliadnutím na ochranné pásmo uloženého plynového potrubia, a hranice 

stavieb, za cenu 15,00 Eur/m2. Ochranné pásmo uloženého plynovodu bude rovnako predmetom 

vysporiadania vlastníckych vzťahov.  

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Helena Brosová  
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Prijaté uznesenie č. 07/2022   

  

  

K bodu 8:  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a vzalo na vedomie:  

a) informácie o stave konaní riešených v rámci spoločného obecného úradu v Rajci  

b) výpoveď zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1.6.2010 podanú starostom 

obce Jánom Matejičkom dňa 21.03.2022 k dátumu 30.06.2022, z dôvodu nefunkčnosti 

spoločného obecného úradu v stavebnej časti za obdobie 2021/2022  

c) informácie o ďalšom postupe pre zabezpečenie výkonu činností v oblasti stavebnej, sociálnej a 

spracovania miezd  

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Helena Brosová  
 

 Prijaté uznesenie č. 08/2022   

  

  

K bodu 9:  

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna prerokovalo a vzalo na vedomie informáciu starostu obce o 

vykonaných aktivitách a plánovaných činnostiach v obci:  

a) rekonštrukcia a modernizácia sály KD, poskytnutá dotácia vo výške 5 000,00 Eur z MF SR s 

dofinancovaním z rozpočtu obce  

b) predĺženie verejného osvetlenia v obci na uliciach s predĺžením NN siete  

c) oplotenie časti areálu a úprava nádvoria v materskej škole  

d) podaná žiadosť o platbu vo výške 18 850,57 Eur – refundácia vyplatených nákladov na projekt 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ku ihrisku, Veľká Čierna z PRV SR 2014-2020, 

prostredníctvom výzvy MAS Rajecká dolina  

Ďalej starosta obce Ján Matejička informoval prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o nákupe 

zberového vozidla v rámci združenia obcí ZORD pre zabezpečenie zberu separovaných komodít a 

predniesol informácie o stave budovania prekládkovej stanice a novej skládky odpadov v rámci 

združenia obcí SORR pre zabezpečenie uloženia komunálneho odpadu.  

Hlasovanie:  

Za:  4    

Proti:  0    

Zdržal sa:  0    

Neprítomní:  1  Helena Brosová  

 

Prijaté uznesenie č. 09/2022   

  

  
K bodu 10:  

V tomto bode neboli predložené pripomienky ani návrhy poslancov, pretože boli prerokované v rámci 

diskusie pri jednotlivých bodoch programu.  
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K bodu 11:  

Starosta obce Ján Matejička poďakoval prítomným za aktívnu účasť, poslancom obecného zastupiteľstva 

Helene Brosovej a Zdenkovi Klímekovi za aktivitu pri príprave akcie Fašiangy 2022 a ukončil zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej.  

  

  

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

  

  

Overovatelia:     Mária Domanická      ............................  

Monika Podstráska      ............................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ján Matejička 

starosta obce, v.r.  

  


