ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.05.2015 o 18,00
hod. v zasadačke OcÚ
Prítomní : Jaroslav Koleda, starosta obce
Poslanci :
Vladislav Suľa
Milan Ďurek Ing.
Marcela Biela
Martin Sýkora
David Hundák
Ďalší prítomní :

Skakalová Zlatica Ing., hlavný kontrolór obce
Filová Mária, zamestnanec obce

Verejnosť

Čerňanský Emil
Čerňanská Viera

:

Počet prítomných poslancov: 5
Počet ospravedlnených poslancov: 0
1/ Zasadnutie zahájil starosta obce Jaroslav Koleda a privítal všetkých prítomných.

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
2/ Za zapisovateľku bola jednohlasne zvolená Mária Filová, za overovateľov zápisnice
boli jednohlasne zvolení Marcela Biela a Ing. Milan Ďurek.
Návrhová komisia : Martin Sýkora a David Hundák.
3/ Starosta obce prečítal program a dal doplniť ďaľšie návrhy do programu. Do
programu neboli doplnené ďaľšie body.
4/ Starosta informoval o plnení uznesení z 2/2015 zasadnutia OZ.
5. Návrh záverečného účtu predložil starosta obce a stanovisko k návrhu záverečného
tu predložila hlavná kontrolórka obce. Postupne bol prekonzultovaný

rozbor plnenia príjmov za rok 2014, rozbor čerpania výdavkov za rok 2014, použitie
prebytku / vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2014, tvorba a použitie
prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, bilancia aktív a pasív k 31.12.2014,
prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014, finančné vysporiadanie vzťahov so
štátnymi inštitúciami.
Hlasovanie poslancov :

Za :
5
Proti :
0
Zdržalo sa : 0

6/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 3 236,75 Eur, zisteného podľa
ustanovenia § 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
na tvorbu rezervného fondu 3 236,75 Eur.
Hlasovanie poslancov :
Za :
5
Proti :
0
Zdržalo sa : 0
7/ V ďalšom bode bolo prerokované zrušenie VZN č.10/2009, nakoľko navrhol prijať nové
uznesenie č.1/2015. V tomto VZN je riešenie niektorých krízových situácii na území obce
Malá Čierna.
Hlasovanie poslancov :
Za :
5
Proti :
0
Zdržalo sa : 0
8/ Starosta obce informoval o členskom Miestnej akčnej skupine pre obec Malá Čierna .
Členské bolo schválené vo výške 300,- Eur na rok 2015.
Hlasovanie poslancov :
Za :
5
Proti :
0
Zdržalo sa : 0
9/ Oboznámil prítomných o národnom projekte NASES, zabezpečenie projektovoinžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry
dotovanej z verejných zdrojov v bielych miestach Slovenska v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti. Starosta obce Malá Čierna Jaroslav Koleda bol poverený ako
štatutárny zástupca na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného
a stavebného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.
Hlasovanie poslancov :
Za :
5
Proti :
0
Zdržalo sa : 0
10/ Deň matiek, ktorý sa bude konať 17. mája 2015 v kultúrnom dome . Deti pripravili
program na tento deň a poslanci zabezpečia organizáciu. Na Deň matiek bola schválená
Suma vo výške 135,- Eur.
Hlasovanie poslancov :
Za :
5
Proti :
0
Zdržalo sa : 0
11/ MDD bol navrhnutý na 7. júna, v prípade zlého počasia bude preložený na deň kedy bude
dobré počasie. Poslanci majú zabezpečiť ihrisko a program pre deti, technické zabezpečenie.

Hlasovanie poslancov :

Za :
5
Proti :
0
Zdržalo sa : 0

Starosta obce ukončil zasadnutie a poďakoval poslancom za účasť.
Zapisovateľka: Mária Filová ....................
Overovatelia zápisnice:
Ing.Ďurek Milan
Biela Marcela

.........................
.........................

