
                                               UZNESENIE   
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 12.05. 2017 

o 19,00 hod. v zasadačke OcÚ 

 
Počet prítomných poslancov:    4 – Ing.Ďurek Milan, Biela Marcela, Sýkora M. 

                    Suľa Vladislav  

Počet ospravedlnených poslancov:   1 -  Hundák David    

 

Obecné zastupiteľstvo v Malej Čiernej  

 

A: schvaľuje: 
 

 

Uznesenie č.6 Program rokovania 

Hlasovanie : 

_________________________________________________________________                         

Za:                                Ing. Ďurek Milan, Biela Marcela,,Suľa V.,Sýkora M. 

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný pri hlasovaní : Hundák David 

  

         

Uznesenie č.7 :Zrušenie VZN č.1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok na území obce Malá Čierna.                                   

Hlasovanie : 

Za :                              Ing.Ďurek Milan. Biela Marcela,  Suľa V.,Sýkora M.  

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný pri hlasovaní : Hundák David 

 
 

Uznesenie č.8 : Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie v roku 2016 schvaľuje 

bez výhrad, schvaľuje použitie prebytku v sume 7 225,35 Eur zisteného podľa § 10, 

ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu 7 225,35 Eur.   

Hlasovanie : 

Za :                         Ing. Ďurek Milan, Biela Marcela,Suľa V., Sýkora M. 

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný pri hlasovaní : Hundák David 

 



Uznesenie č.9 : Dňa 14. mája 2017 t. j. v nedeľu o 14.30 hod. v kultúrnom dome je 

Deň matiek. Program, občerstvenie je zabezpečené. Pozývame mamy, staré mamy, 

otcov, starých otcov na tento deň.    

Hlasovanie : 

Za :                                      Ing.Ďurek Milan, Biela Marcela,  Suľa V.,Sýkora M.  i 

Proti:: 

Zdržal sa: 

Neprítomný pri hlasovaní :   Hundák David  

 

Uznesenie č. 10. Inventarizačná komisia ktorá vykonávala inventúry majetku 

k 31.12.2016, navrhla vyradenie prebytočného drobného hmotného majetku (sporáka) 

z dôvodu prebytočnosti v kuchynke kultúrneho domu, vyradiť z majetku obce, čo sa aj 

uskutočnilo. 

Hlasovanie : 

Za :                                         Ing. Ďurek M., Biela M., Suľa V., Sýkora M. 

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný pri hlasovaní : Hundák David 

 

 

Uznesenie č. 11 : Použitie rezervného fondu na investície. 

Za :                                       Ing. Ďurek M., Biela M., Suľa V., Sýkora M., 

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :  Hundák David 

 

Uznesenie č. 12 : Uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovak Telekom a. s. Bajkalská 

28, Bratislava. – o poskytnutí nájmu za použitie stožiaru. 

Uzatvorenie zmluvy s firmou Remek s.r.o – o poskytovaní informačných systémov. 

Hlasovanie : 

Za :                                       Ing. Ďurek M., Biela M., Suľa V., Sýkora M. 

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní : Hundák David 

 

Uznesenie č. 13 : Aby obec Malá Čierna vrátila Ing. Tiborovi Papšovi peňažné 

plnenie vo výške 128,00 €, prijaté ako plnenie bezprávneho dôvodu ( nájomné za 

obdobie rokov 2016 a 2015 podľa absolútne neplatnej nájomnej zmluvy zo dňa 

05.12.2012) a poveruje starostu obce, aby zabezpečil vrátenie neoprávnene prijatého 

peňažného plnenia v zmysle uvedeného. 

V prípade ak Ing.Tibor Papšo nebude akceptovať neplatnosť predmetnej nájomnej 

zmluvy, poveruje JUDr. Annu Kecerovú Veselú, advokátku, aby podala návrh na 

príslušný súd o určenie neplatnosti predmetnej nájomnej zmluvy. 

Hlasovanie : 

Za :                                       Ing. Ďurek M., Biela M., Suľa V., Sýkora M. 

Proti : 



Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní : Hundák David 

 

 

Uznesenie č. 14 : berie na vedomie 
 

1. Neplatnosť nájomnej zmluvy uzavretej dňa 05.12.2012 medzi zmluvnými stranami: 

prenajímateľ Obec Malá Čierna a nájomca : Ing. Tibor Papšo,, adresa Šuja 32, 

predmetom ktorej je nájom pozemkov v katastrálnom území malá Čierna, parciel č. 

274, 343/2, 436/3, 500/2, 525/2, 542/1 238/1, 251, 332/2, 354/1, 577/2, 621, 180, 233, 

256, 305, 371, 460, 496, 605, 174/1, 226/1, 252/1, 434, 517, z dôvodov, ktoré sú 

uvedené v právnej analýze Nájomnej zmluvy, ktorú vypracovala JUDr. Anna 

Kecerová Veselá advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK Bratislava pod č. 

1964. 

2. Poveruje starostu obce a JUDr. Annu Kecerovú Veselú, aby o neplatnosti Nájomnej 

zmluvy zo dňa 05.12.2012 informovali písomne Ing.Tibora Papšu a vyzvali ho, aby sa 

k neplatnosti nájomnej zmluvy vyjadril a vyhlásil, že v súvislosti s neplatnou zmluvou 

a na jej základe si v budúcnosti nebude uplatňovať žiadne nároky voči Obci Malá 

Čierna, ani v súvislosti s uplatnením si nároku na poskytnutie dotácií, alebo 

akýchkoľvek iných plnení podmienených preukazovaním užívania pôdy na základe 

predmetnej nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie : 

Za :                                       Ing. Ďurek M., Biela M., Suľa V., Sýkora M. 

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní : Hundák David 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informáciu o plnení uznesení zo 17.02.2017 zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

5. Podanie majetkového priznania starostu obce a kontrolóra obce  

6. Použitie dotácie z VUC vo výške 900,00 Eur na šport v rámci športového podujatia  

Memorialu Luisa Crosa.  

 

 

Uznesenie č. 15 : Ukladá 

  
 Starostovi obce zabezpečiť v spolupráci s poslancami zabezpečiť Medzinárodný deň 

detí dňa 4.6.2017 na ihrisku v obci. 



 

 
 

                               Jaroslav Koleda, starosta obce 

 

 

            

      

                                   
                                                                                             


