
 
                                                UZNESENIE   
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 26.08. 2016 

o 19,00 hod. v zasadačke OcÚ 

 
Počet prítomných poslancov:    4 – Ing.Ďurek Milan, Biela Marcela, Hundák David 

                    Suľa Vladislav  

Počet ospravedlnených poslancov:   1 -  Sýkora Martin    

 

Obecné zastupiteľstvo v Malej Čiernej  

A: schvaľuje: 

Uznesenie č.31: Program rokovania 

Hlasovanie : 

_________________________________________________________________                         

Za:                                Ing. Ďurek Milan, Biela Marcela,,Suľa V.,Hundák D. 

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný pri hlasovaní : Sýkora Martin 

  

         

Uznesenie č.32 : Hody –  je zabezpečené občerstvenie, guľáš, ktorý bude pre našich 

občanov zdarma, pre cudzích – predaj 1 porcie v hodnote 2,- Eurá, vydanie 

Maločerňanských novín, program hodov                                     

Hlasovanie : 

Za :                              Ing.Ďurek Milan. Biela Marcela,  Suľa V.,Hundák D.  

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný pri hlasovaní : Sýkora Martin 

 
 

Uznesenie č.33 : Odpredaj nehnuteľného majetku obce Malá Čierna parcely  

č. C- KN241/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2, a parcelu č. C-KN . 

241/7 – zastavané plochy a nádvoria , o výmere 62 m2, obidve zapísané na LV č.1 

v kat. území obce Malá Čierna pani Oľge Zacharovej, Malá Čierna č.40 

r.č.425525/055 za cenu 300,- Eur,z dôvodu hodné osobitného zreteľa v zmysle § 9 a) 

ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Obec Malá Čierna o tento nehnuteľný majetok nemá záujem, nebol doteraz využívaný 

nakoľko nehnuteľnosť využíva Oľga Zacharová 50 rokov. Osobitný zreteľ je daný 

naďalej využívať tento pozemok ako súčasť rodinného domu a záhrady Oľgou 



Zacharovou bytom Malá Čierna č. 40, pričom nie je daný  žiadny iný predpoklad jeho 

využitia pre potreby obce Malá Čierna..  

Hlasovanie : 

Za :                         Ing. Ďurek Milan, Biela Marcela,Suľa V., Hundák D. 

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný pri hlasovaní :  Sýkora Martin 

 

Uznesenie č.34 :  Čerpanie rezervného fondu na položenie dlažby pred vchodom do 

kultúrneho domu.    

Hlasovanie : 

Za :                                      Ing.Ďurek Milan, Biela Marcela,  Suľa V.,Hundák D. 

Proti : 

Zdržal sa: 

Neprítomný pri hlasovaní :   Sýkora Martin  

 

 
Uznesenie č. 35 : berie na vedomie 

 

1. Informáciu o plnení uznesení z 8.7.2016 zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

       

 

            

     Jaroslav Koleda, starosta obce   

  

                                   
                                                                                             


