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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkej Čiernej, konané dňa 24.06.2016 

 

K bodu 1 : 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján Matejička. Na návrh Obecného 

zastupiteľstva bol program doplnený o body: 

5A. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení za rok 2015. 

6A.  Prerokovanie platu starostovi obce.  

Následne bol program schválený. 

Za overovateľov zápisnice boli starostom obce určení poslanci Obecného zastupiteľstva Jozef Domanický 

a Vladimír Domanický. 

Hlasovanie: 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 19/2016  

 

K bodu 2: 

Obecné zastupiteľstvo kontrolovalo plnenie uznesení: 

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, ostatné 

uznesenia prijaté na zasadnutí zastupiteľstva 22.04.2016 boli splnené 

 

K bodu 3: 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie predložený rozbor rozpočtového hospodárenia obce 

na rok 2015, záverečný účet a celoročné hospodárenie schválilo bez výhrad, schválilo tvorbu rezervného 

fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 vo výške 12 668,13 Eur. 

Hlasovanie: 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie  č. 20/2016 

 

K bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 7 z 24.6.2016 

a použitie finančných prostriedkov  rezervného fondu vo výške  5 105,00 Eur. 

Hlasovanie: 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  
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Prijaté uznesenie č.  21/2016  

 

K bodu 5: 

Hlavná kontrolórka obce ing. Hoštáková predniesla stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu. 

Obecné zastupiteľstvo prednesené stanovisko vzalo na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 22/2016 

 

K bodu 5A: 

Hlavná kontrolórka obce ing. Hoštáková predniesla správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení za rok 2015 

a správu z vykonania kontroly dohôd o hmotnej zodpovednosti. Obecné zastupiteľstvo prednesené správy 

vzalo na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 23/2016 

 

K bodu 6: 

Starosta obce Ján Matejička predniesol Obecnému zastupiteľstvu správu o vyplatení odmien poslancom za 1. 

polrok 2016 v zmysle Zásad o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľká Čierna.  

 

K bodu 6A: 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových  pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  

a schválilo starostovi obce Jánovi Matejičkovi v súlade s ods. 2 § 4 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený 

plat o 20 % mesačne s účinnosťou od 01.07.2016. 

Hlasovanie: 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 

Prijaté uznesenie č. 24/2016 

 

 

K bodu 7: 

V tomto bode neboli predložené žiadne pripomienky ani návrhy. 

 

K bodu 8: 
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Uznesenia boli prijaté k bodom 1, 3, 4, 5, 5A, 6A 

 

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. Uznesenia 

 


