ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.08.2016 o 19,00
hod. v zasadačke OcÚ
Prítomní : Jaroslav Koleda, starosta obce
Poslanci :
Milan Ďurek Ing.
Marcela Biela
Vladislav Suľa
David Hundák
Prítomní :

Filová Mária, zamestnanec obce

Počet prítomných poslancov: 4
Počet ospravedlnených poslancov: 2 – Martin Sýkora,
Zlatica Skákalová Ing. – hlavný kontrolór obce
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 Ing.Ďurek Milan, Biela Marcela
Návrhová komisia : Suľa Vladislav, David Hundák
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., Suľa V., Hundák D.
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomný na hlasovaní : Sýkora Martin
4/ Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedol starosta obce
Jaroslav Koleda. Konštatoval, uznesenia OZ boli splnené.

5. Hlavným programom obecného zastupiteľstva boli hody, ktoré boli schválené na
11. septembra 2016, sú spojené s memoriálom Louisa Crosa. Zabezpečené je
občerstvenie, v ktorom sa bude podávať guľáš pre našich občanov zdarma, pre cudzích
sa bude predávať po 2,- Eurá. Budú vydané Maločerňanské noviny, ktoré sa roznesú
po domácnostiach. V programe vystúpia : Peter Stašak, Fatranská muzika,
Maločerňanské dievčatá, do tanca hrá DJ Šenkár.
Hlasovanie :
Za :
Ing. Ďurek M., Biela M., M.,Hundák D., Suľa V.
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomný pri hlasovaní : Sýkora M.
6/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcely č. 241/6 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 88 m2, zapísanej na LV č. 1 a parcely č. 241/7 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 62 m2, zapísanej na LV č.1, pani Oľge Zacharovej, Malá Čierna č.40, za cenu 300,Eur. Tieto pozemky sú súčasťou jej rodinného domu a záhrady.
Hlasovanie :
Za :
Ing.Ďurek M.,Biela M., Hundák D., Suľa V.
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomný na hlasovaní : Sýkora M.
7/ Starosta obce informoval prítomných, že máme vysoký rezervný fond, ktorý sa nečerpal
od r. 2011, navrhol, že by sme z tohto fondu položili dlažbu pred vchodom do kultúrneho
domu, nakoľko táto je v zlom stave.
Hlasovanie :
Za :
Ing.Ďurek M.,Biela M., Hundák D., Suľa V.
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomný na hlasovaní : Sýkora M.

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

