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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konané dňa 22.4.2016 

 

 

K bodu 1 : 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo programu zasadnutia doplnený o body: 

7A.  Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónu Rajecká dolina a Luhačovické Zálesí 

7B.  Vysporiadanie vlastníckych vzťahov – parcela KNE č. 2149 a parcely KNC č. 472 a č. 574 – zámena 

7C.   Správa hlavnej kontrolórky obce Veľká Čierna.  

7D. Úprava rozpočtu obce na rok 2016  

Po schválení pokračovalo zasadnutie podľa programu. 

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

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Jozef Krajčí 

 

Prijaté uznesenie č. 06/2016  

 

 

K bodu 2: 

Obecné zastupiteľstvo kontrolovalo plnenie uznesení: 

a) č. 52/2015 zo dňa 27.11.2015 vyčistenie priekopy pred Jozefom Bohdalom, č. súp. 87, aby bol 

zabezpečený odtok dažďovej vody-uznesenie splnené 

b) č. 54/2015 zo dňa 27.11.2015 zámena pozemkov medzi Obcou Veľká Čierna a Mariánom 

Domanickým, bytom Veľká Čierna 104 z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov – prejednávalo 

sa v bode 7B. 

c) č. 2/2016 zo dňa 22.1.2016 – kúpa časti parcely od vlastníka Jaroslava Dudáka, bytom Veľká Čierna 

105 – na základe prvotnej dohody medzi obcou Veľká Čierna a Jaroslavom Dudákom, bytom Veľká 

Čierna 105, bol pripravený geometrický plán predmetných parciel a kúpna zmluva na kúpu 

odčlenenej parcely KNC 473/2 o výmere 10 m2 . Na základe rozhodnutia vlastníka Jaroslava Dudáka 

nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy predávajúcim. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce Ján Matejička predložil Obecnému zastupiteľstvu pripravený dokument, ktorý bude 

podkladom pre prípravu návrhu VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce. Po 

pripomienkovaní poslancami, bude spracovaný návrh VZN a predložený na schválenie Obecnému 

zastupiteľstvu. 

 

K bodu 4: 

Starosta obce Ján Matejička predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na orez alebo výrub nebezpečných 

drevín za účelom ochrany života, zdravia a majetku občanov, ktoré sa nachádzajú na parcelách KNC  č. 278,  

č. 277, č. 276, č. 275, č. 274, č. 273. 
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Spomínané dreviny na predmetných parcelách predstavujú riziko, najmä svojím vysokým vzrastom a zlým 

zdravotným stavom. Spomínané parcely sa nachádzajú v tesnej blízkosti miestnej komunikácie a počas 

veterného počasia dochádza k ohrozeniu chodcov a vozidiel. Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby obec 

zabezpečila orez alebo výrub predmetných drevín. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Jozef Krajčí 

 

Prijaté uznesenie č. 07/2016  

 

 

K bodu 5: 

Akcia Hody 2016 sa bude konať dňa 3.7.2016 v športovom areály pri Materskej škole v čase od 15,30 hod.  

Hody sa uskutočnia v spolupráci Obce Veľká Čierna s Pivárňou Veľká Čierna – p. Eliáš.  

Obec Veľká Čierna zabezpečí plagáty, areál vrátane výzdoby a energií, Piváreň Veľká Čierna zabezpečí nápoje 

a občerstvenie. 

Akcia MDD 2016 sa bude konať dňa 4.6.2016 na futbalovom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia bude 

akcia MDD 2016 preložená na náhradný termín. Akciu pripraví Obec Veľká Čierna v spolupráci s Pivárňou 

Veľká Čierna. Program, priestor a odmeny pre súťažiacich zabezpečí obec, občerstvenie a nápoje zabezpečí 

Piváreň Veľká Čierna. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Jozef Krajčí 

 

Prijaté uznesenie č. 08/2016 

 

 

K bodu 6: 

Starosta obce Ján Matejička informoval Obecné zastupiteľstvo o stave prebiehajúcich a pripravených 

projektov: 

a) rekonštrukcia miestnych komunikácii v zmysle vyhotovenej projektovej dokumentácie – ukončené 

verejné obstarávanie na zhotoviteľa- najvýhodnejšiu ponuku predložila firma CEMIS, s.r.o. , Vlčkovce 

224, 91923 Vlčkovce; podaná žiadosť o NFP. Obecné zastupiteľstvo schválilo podpísanie zmluvy 

o dielo s firmou CEMIS, s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Jozef Krajčí 

 

Prijaté uznesenie č. 09/2016 
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b) zateplenie a stavebné úpravy objektu Materská škola Veľká Čierna v zmysle vyhotovenej 

projektovej dokumentácie – ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa – najvýhodnejšiu ponuku 

predložila firma ELDAS, s.r.o., Podhorie 164, 01318. Prebieha proces podania žiadosti o NFP 

a následne schvaľovanie žiadosti. Obecné zastupiteľstvo schválilo podpísanie zmluvy o dielo s firmou 

ELDAS, s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Jozef Krajčí 

 

Prijaté uznesenie č. 10/2016 

 

 

c) rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľká čierna – dodanie a montáž  svetiel a výložníkov 

zabezpečovala firma VROTECH, s.r.o., Na piesku 17089/8, 82105 Bratislava, ktorá ponúkla 

najvýhodnejšiu cenu v prieskume trhu. Hodnota zákazky bola stanovená na 9 246,24 Eur s DPH. Na 

financovanie bola použitá účelová dotácia z rezervy predsedu vlády vo výške 8 000,00 Eur a 1 246,24 

Eur bolo vyčlenených z vlastného rozpočtu obce na rok 2016. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu 

rozpočtu obce na rok 2016 vo výdavkovej časti o sumu 1 246,24 Eur. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Jozef Krajčí 

 

Prijaté uznesenie č. 11/2016 

 

d) obec pripravuje vybudovanie novej autobusovej čakárne s využitím dotácie vo výške 500,00 Eur 

z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja a vyčlenením vlastných finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce na rok 2016 

e) obec pripravuje prekládku časti  komunikácie na parcele KNC 745/3 k.ú. Veľká Čierna  z dôvodu, že 

stav mapový nesúhlasí so stavom skutočným 

 

K bodu 7A: 

Starosta obce Ján Matejička informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o ukončení projektu „Ochrana 

biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické Zálesí“ a o podmienkach, ktoré 

je potrebné ešte splniť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Jozef Krajčí 

 

Prijaté uznesenie č. 12/2016 
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K bodu 7B: 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s prijatým uznesením č. 54/2015 zo dňa 27.11.2015 prerokovalo a schválilo 

vysporiadanie vlastníckych vzťahov na parcele KNE  č. 2149 ( KNC č.744/1) vedenej ako miestna komunikácia 

vo vlastníctve Obce Veľká Čierna a parcelách KNC č. 472 a KNC č. 574 vo vlastníctve Mariána Domanického, 

bytom Veľká Čierna 104, 01501. Vlastnícke práva budú vysporiadané formou zámeny vyčlenených parciel 

vytvorených geometrickým plánom č. 43901140-5/2016 vyhotoveným firmou BV PLAN spol. s r.o., Fačkov 72 

v zmysle zámennej zmluvy.  

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Jozef Krajčí 

 

Prijaté uznesenie č. 13/2016 

 

 

K bodu 7C: 

Poslankyňa Obecného zastupiteľstva Helena Brosová predniesla správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Anny 

Hoštákovej o kontrolnej činnosti v roku 2015 a správu z vykonanej následnej finančnej kontroly. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložené správy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Jozef Krajčí 

 

Prijaté uznesenie č. 14/2016 

 

 

K bodu 7D: 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 

1.3.2016 a rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 1.4.2016. 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Jozef Krajčí 

 

Prijaté uznesenie č. 15/2016 

 

 

K bodu 8: 

Uznesenia boli prijaté k bodom 1, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 7A, 7B, 7C, 7D 
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K bodu 9: 

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

zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej. 

 

 

Zapísala:   Ľubica Smatanová   ............................ 

Overovatelia:    Vladimír Domanický   ............................ 

 Jozef Domanický   ............................ 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce 

 

 

Prílohy zápisnice: 

1. Pozvánka s programom zasadnutia OZ 

2. Prezenčná listina 

3. Návrh zámennej  zmluvy Obec Veľká Čierna – Marián Domanický, bytom Veľká Čierna 104 

4. Správy hlavnej kontrolórky obce 

5. Uznesenia 

 


