UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 18.05. 2018
o 19,00 hod. v zasadačke OcÚ
Počet prítomných poslancov:

5 – Ing.Ďurek Milan, Biela Marcela, Sýkora M.
Suľa Vladislav, Hundák David
Počet ospravedlnených poslancov:

Obecné zastupiteľstvo v Malej Čiernej
A: schvaľuje:
Uznesenie č.6 Program rokovania
Hlasovanie :
_________________________________________________________________
Za:
Ing. Ďurek Milan, Biela Marcela,,Suľa V.,Sýkora M., Hundák D.
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomný pri hlasovaní :
Uznesenie č.8 : Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2020.
Hlasovanie :
Za :
Ing.Ďurek Milan. Biela Marcela, Suľa V.,Sýkora M., Hundák D.
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomný pri hlasovaní :
Uznesenie č.9 : Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie v roku 2017 schvaľuje
bez výhrad, schvaľuje použitie prebytku v sume 6 236,64 Eur zisteného podľa § 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.
Použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu 6 236,64 Eur.
Hlasovanie :
Za :
Ing. Ďurek Milan, Biela Marcela,Suľa V., Sýkora M., Hundák D.
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomný pri hlasovaní :
Uznesenie č.10 : Obecné zastupiteľstvo v Malej Čiernej schvaľuje prijatie úveru vo
výške 94 109,92 Eur poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s. , so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO : 31 575 951, IČ DPH :
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel : Sa,
Vložka číslo : 148/L ( ďalej len banka ) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti
zmeny úveru na dlhodobý terminovaný úver, na účely zabezpečenia financovania

investičného projektu : ,, Rekonštrukcia miestnych komunikácii „ s podporou projektu
v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva formou : Refundácie – Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v obci Malá Čierna.
Hlasovanie :
Za :
Ing.Ďurek Milan, Biela Marcela, Suľa V.,Sýkora M., Hundák D.
Proti::
Zdržal sa:
Formou dotácie
Uznesenie č. 11. Po podpise zmluvy s PPA o poskytnutí nenávratných finančných
prostriedkov vo výške 94 109,92 Eur bol dodatočne na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva č. 2/2018, dňa 18.05.2018 prehodnotený systém financovania formou
zálohovej platby uvedený v článku 2 bod 1 zmluvy o nenávratných finančných
prostriedkov. Z predložených ponúk bankovej inštitúcie na realizáciu projektov sa
zastupiteľstvo uznieslo na financovaní projektu formou – refundácie. Pre obec je
finančne výhodnejšie realizovať výdavky na projekt najskôr z vlastných zdrojov, ktoré
si následne obec požiada refundovať v pomernej výške. Tento spôsob nezaťaží
rozpočet obce do takej miery ako by bolo v prípade zálohovou platbou.
Hlasovanie :
Za :
Ing. Ďurek M., Biela M., Suľa V., Sýkora M., Hundák D.
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomný pri hlasovaní :
Uznesenie č. 12 : Realizácia projektu hasičskej zbrojnice formou dotácie vo výške
30 000,- Eur, a dofinancovanie projektu hasičskej zbrojnice z vlastných zdrojov
formou splátkového kalendára.
Hlasovanie :
Za :
Ing. Ďurek M., Biela M., Suľa V., Sýkora M., Hundák D.
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomný na hlasovaní :
Uznesenie č. 13 : Záväzný súhlas obce s Nadáciou Spoločne pre región Žilina na 2 %
zaplatených daní.
Za :
Ing. Ďurek M., Biela M., Suľa V., Sýkora M.,
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomný na hlasovaní : Hundák David
Uznesenie č. 14 : Usporiadanie MDD v termíne 3. 6 . 2018 t. j. nedeľa na ihrisku
v Doline. O guľáš a sladkosti pre deti je postarané. Začiatok o 13.30 hod.
Hlasovanie :
Za :
Ing. Ďurek M., Biela M., Suľa V., Sýkora M., Hundák D.
Proti :

Zdržal sa :
Neprítomný na hlasovaní :
Uznesenie č. 15 : berie na vedomie
1.
2.
3.
4.

Informáciu o plnení uznesení zo 17.02.2017 zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Výsledok kontroly podľa plánu činnosti za I. polrok 2017 a za II. polrok 2017
Predložené správy kontrolóra obce za I. a II. Polrok 2017 – neboli zistené nedostatky
Jaroslav Koleda, starosta obce

