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Zápisnica 

z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konané dňa 15.06.2016 

 

K bodu 1 : 

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

schválilo program zasadnutia. 

Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení poslanci Obecného zastupiteľstva Mária Domanická 

a Helena Brosová. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Vladimír Domanický 

 

Prijaté uznesenie č. 16/2016  

 

K bodu 2: 

Obecné zastupiteľstvo kontrolovalo plnenie uznesení: 

a) č. 07/2016 zo dňa 22.04.2016 – 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 -uznesenie čiastočne splnené – orez už zabezpečil správca vodného toku. 

b) ostatné uznesenia prijaté na zasadnutí zastupiteľstva 15.06.2016 boli splnené 

 

K bodu 3: 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Veľká Čierna, ktorého návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 27.05.2016. 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Vladimír Domanický 

 

Prijaté uznesenie  č. 17/2016 

 

K bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 2.5.2016, ďalej 

prerokovalo a schválilo úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 15.6.2016. Finančné prostriedky 

budú čerpané na úpravu miestnej komunikácie na parcele KNC 745/3 k.ú. Veľká Čierna z dôvodu, že skutočný 

stav nesúhlasí so stavom mapovým. 

Hlasovanie: 

Za: 4  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Vladimír Domanický 

 

Prijaté uznesenie č.  18/2016  
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K bodu 5: 

V tejto časti programu neboli prednesené žiadne návrhy ani pripomienky. 

 

K bodu 6: 

Uznesenia boli prijaté k bodom 1, 3, 4,  

 

K bodu 9: 

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

zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej. 

 

 

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

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

 Helena Brosová   ............................ 

 

 

 

 

Ján Matejička 

starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy zápisnice: 

1. Pozvánka s programom zasadnutia OZ 

2. Prezenčná listina 

3. Uznesenia 

 


