
 
                             

                                            Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.05.2016 o 19,00 

hod. v zasadačke OcÚ 

 

Prítomní : Jaroslav Koleda, starosta obce 

Poslanci :                 Milan Ďurek Ing. 

                        Marcela Biela 

                        Martin Sýkora 

 

Prítomní :       Skakalová Zlatica Ing., hlavný kontrolór  obce 

     Filová Mária, zamestnanec obce 

 
 

Počet prítomných poslancov: 3  

Počet ospravedlnených poslancov: 2 – Suľa Vladislav, Hundák David     

 

    

1/  Zasadnutie zahájil starosta obce Jaroslav Koleda a privítal všetkých prítomných. 

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3 a Obecné zastupiteľstvo je  

uznášaniaschopné. 

 

2/ Za zapisovateľku bola jednohlasne zvolená Mária Filová, za overovateľov zápisnice 

boli jednohlasne zvolení Sýkora Martin, Biela Marcela 

Návrhová komisia : Ing.Ďurek Milan, Ing.Skákalová Zlatica  

 

3/ Starosta obce prečítal program a dal doplniť ďalšie návrhy do programu. Do 

programu neboli doplnené ďalšie body. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :  Suľa Vladislav, Hundák David 

 

4/ Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedol starosta obce 

Jaroslav Koleda. Konštatoval, uznesenia OZ boli splnené. 

 



5.  Medzinárodný deň detí – uskutoční sa 5.júna 2016 o 14.00.hod na ihrisku 

/Rybníkoch/, 
v prípade zlého počasia bude náhradný termín o týždeň. Bude zabezpečený guľáš, 

občerstvenie, pre deti sladkosti, súťaže a rôzne atrakcie. 

Hlasovanie : 

Za :                                      Ing. Ďurek M., Biela M., D.,Sýkora M.     

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný pri hlasovaní :  Suľa Vladislav, Hundák David 

 

6/ Budova bývalej školy – riešením súčasného stavu vzhľadom na nákladovosť ( údržba, 

 vykurovanie), treba hľadať možnosti efektívneho využitia tejto budovy. Ponúka sa viac 

riešení , návrh na celkovú rekonštrukciu , alebo výstavba nových  nájomných bytov pre našich 

občanov cez prostriedky fondu štátneho rozvoja bývania. Starosta zabezpečí projektový zámer 

využitia tejto budovy. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :   Suľa V., Hundák David 

 

7/ Územný plán obce – starosta informoval, že naša obec nemá územný plán, nakoľko v rámci 

podpory spolufinancovania štátu obec Malá Čierna sa zapojí do tohto projektu ktorý sa začne 

v roku 2017.. 

Starosta zabezpečí spolufinancovanie zámeru a realizáciu zadania formou verejného 

obstarávania.  

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :  Suľa V., Hundák David  

 

8.Vybudovaním protišmykovej dlažby sa opraví plocha pred vstupom do kultúrneho domu. 

Starosta zabezpečí vhodný materiál a dodávateľa formou verejnej súťaže.           

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní : Suľa V., Hundák David 

 

7. Starosta obce informoval o tom, že zberný dvor, ktorý je sčasti už vybudovaný bude 

oplotený so vstupnou bránou. Bude uzatvorený, budú tam otváracie hodiny kedy naši občania 

môžu vyvážať: komunálny odpad do veľkoobjemových kontajnerov , elektro odpad,  

PET fľaše, sklo, papier, pneumatiky.   

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní : Suľa V., Hundák David 



 

8. Na cintoríne sa umiestnia 2 ks- LED  solárne svietidlá, ktoré budú osvetľovať cintorín 

počas noci. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :                              Suľa V., Hundák David 

 

9. Pre spevácku skupinu Maločerňanské dievčatá bude zakúpená látka na zhotovenie sukní 

a košiel. 

Hlasovanie: 

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

Proti „ 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :                          Suľa V., Hundák David 

-      

10. Drevo na zhotovenie dvojkríža je pripravené, v najbližšom čase sa určí dátum kedy bude  

umiestnený  a vysvätený na Vŕškoch.  

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :                          Suľa V., Hundák David 

 

 

         

Starosta obce ukončil zasadnutie a poďakoval poslancom za účasť. 

 

Zapisovateľka: Mária Filová  .................... 

 

Overovatelia zápisnice: 

Biela Marcela 

Sýkora Martin  

 

                                        


