
 
                             

                                            Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 8.4.2016 o 18,00 

hod. v zasadačke OcÚ 

 

Prítomní : Jaroslav Koleda, starosta obce 

Poslanci :                 Milan Ďurek Ing. 

                        Marcela Biela 

                        David Hundák 

      Martin Sýkora 

 

Ďalší prítomní :       Skakalová Zlatica Ing., hlavný kontrolór  obce 

     Filová Mária, zamestnanec obce 

 

Verejnosť       :       
     

Počet prítomných poslancov: 4  

Počet ospravedlnených poslancov: 1 – Suľa Vladislav     

 

    

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

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a Obecné zastupiteľstvo je  

uznášaniaschopné. 

 

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

boli jednohlasne zvolení Hundák David, Sýkora Martin 

Návrhová komisia :Ing.Milan Ďurek, Biela Marcela  

 

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

programu neboli doplnené ďaľšie body. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :  Suľa Vladislav 

 



4/ Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedol starosta obce 

Jaroslav Koleda. Konštatoval, uznesenia OZ boli splnené. 

 

5. Starosta obce oznámil poslancom, že sa prerobilo VZN č.10/2016 – O spôsobe 

náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodnenia žúmp a náhradného 

zásobovania vodou v obci Malá Čierna, nakoľko nebolo v súlade so zákonom. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný pri hlasovaní :  Suľa Vladislav 

 

6/ Obecnému zastupiteľstvu bola predložená úprava rozpočtu k 31.3.2016 – presun medzi 

príjmovými a výdavkovými položkami, ktorú zastupiteľstvo schválilo. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :   Suľa V. 

 

7/ Inventarizačná komisia, ktorá vykonávala inventúry majetku k 31.12.2015, navrhla 

likvidáciu inventára – monitora, nakoľko monitor je starý a opotrebovaný, následne zo 

zasadnutia likvidačnej komisie  bola vykonaná obhliadka monitora a navrhla monitor vyradiť 

z majetku obce, čo sa aj uskutočnilo. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :  Suľa V. 

 

8. Starosta obce oboznámil poslancov, že sme uzatvorili zmluvu s Nadáciou spoločne pre 

region. Daňový úrad jej odovzdá 2% z daní, ktoré odovzdali zamestanci a zamestnávatelia 

pre naše deti.  

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní : Suľa V. 

 

9. Poslanec Martin Sýkora doručil dňa 1.2.2016 na Obecný úrad Malá Čierna žiadosť, v ktorej 

sa vzdáva odmeny za výkon funkcie poslanca na celé funkčné obdobie. Obecné zastupiteľstvo 

navrhlo  vziať na vedomie rozhodnutie poslanca Martina Sýkoru, že bude svoj mandát 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Malej Čiernej počas funkčného obdobia vykonávať bez 

nároku na odmenu. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní : Suľa V. 



 

10. Detský letný tábor  bude v Domaniži na strelnici v dňoch 13.7.2016 až 17.7.2016, deti sa 

môžu prihlásiť len s trvalým pobytom v Malej Čiernej, prihlásiť dieťa treba na Obecnom 

úrade a zaplatiť za pobyt 20,- Eur. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :                              Suľa V. 

 

11. Obecné zasstupiteľstvo žiada starostu obce zorganizovať Deň zeme formou brigády 

hasičov a detí na deň 16.4.2016, t.j.v sobotu, začína sa o 9.00 hod. 

Hlasovanie: 

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

Proti „ 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :                          Suľa V. 

 

12. Dňa 30. apríla t.j. v sobotu o 16.00 hod.sa bude stavať pre kostolom Máj. Pozývame  

občanov, akcia bude spojená s harmonikou a spevom. 

Hlasovanie : 

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

Proti : 

Zdržal sa : 

Neprítomný na hlasovaní :_                        Suľa V. 

 

13. Dńa 8. mája 2016 t.j. v nedeľu o 15.00 hod. v kultúrnom dome je Deň matiek, program, 

občerstvenie je zabezpečené. Pozývame mamy, staré mamy, otcov, starých otcov na tento 

deň.     

 

          

Starosta obce ukončil zasadnutie a poďakoval poslancom za účasť. 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

Martin Sýkora 

David Hundák  

 

                                        


