ZÁPISNICA
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Černíku,
ktoré sa konalo dňa 13. decembra 2019 o 18.00 hodine
v zasadačke obecného úradu v Černíku
Dnešné riadne zasadnutie OZ bolo zvolané pozvánkou starostu obce v zmysle Zákona
č. 369/1990 Zb., §12, ods. 1 v znení neskorších zmien a doplnkov.
•

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

Rokovanie dnešného zasadnutia otvoril a viedol starosta obce, ktorý na začiatku privítal poslancov
OZ ako aj všetkých zúčastnených. Starosta obce skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci OZ, čo
znamená, že OZ je uznášaniaschopné.
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia OZ a uviedol, že bol dodatočne navrhnutý
bod Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského
zariadenia MŠ Černík za školský rok 2018/2019 a vynechaný bod Schválenie zmluvy
o prevádzkovaní vodovodu v obci Černík.
Uznesenie číslo VII/1/13122019
K schváleniu programu
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 13.12.2019, nasledovne:
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia zo 6. zasadnutia OZ
Prerokovanie zámeru výmeny pôdy v pomere 1:1 formou zámennej zmluvy medzi
Obcou Černík a manželmi Michal Blanár a Zuzana Blanárová
5. Prerokovanie žiadosti Ing. Miloslava Hačku týkajúcej sa odpredaja pozemku vo
vlastníctve Obce Černík
6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Černík na I. polrok 2020
7. Schválenie VZN č. 4/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkach
poskytujúcich služby na území Obce Černík
8. Schválenie VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
9. Schválenie VZN č. 6/2019 o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou
kanalizačnou sieťou
10. Prerokovanie prenájmu obecnej dodávky Peugeot Boxer
11. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu Obce pre rok 2020
12. Prerokovanie rozpočtu na rok 2020 a výhľadového rozpočtu na roky 2021, 2022
Správa hlavného kontrolóra
Správa audítora
13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského
zariadenia za školský rok 2018/2019
14. Diskusia
15. Záver
1.
2.
3.
4.

/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej
komisie.
Za overovateľov zápisnice určil starosta poslancov OZ Petra Kozára a Marcela Kúkelu. Za
zapisovateľku zápisnice starosta obce určil pracovníčku Obecného úradu, Ing. Janu Čurgaliovú.
Starosta obce podal návrh na zloženie návrhovej komisie. Poslanci na podnet starostu hlasovali
a s počtom hlasov 6, jednomyseľne schválili návrhovú komisiu v zložení predseda Mgr. Tomáš
Stuchlý a člen Mgr. Alena Vráblová.

3. Kontrola uznesenia zo 6. zasadnutia OZ
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby prečítala stanovisko k plneniu uznesení
zo 6. zasadnutia OZ.
Uznesenie číslo VII/2/13122019
Ku kontrole uznesenia zo 6. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- konštatuje, že
Uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Černíku sú splnené.

4. Prerokovanie zámeru výmeny pôdy v pomere 1:1 formou zámennej
zmluvy medzi Obcou Černík a manželmi Michal Blanár a Zuzana
Blanárová
Starosta informuje prítomných, že sa jedná o pozemok oproti kostola, na ktorom sa nachádza
parkovisko. Hranica pozemku od p. Blanára bola atypická, bola lomená vo viacerých bodoch.
V záujem vytvoriť rovnú líniu sa obec Černík v zastúpení starostu obce dohodli s rodinou
Blanárových na vzájomnej výmene pôdy v pomere 1:1 bez obojstranného doplatku. Jedná sa
o výmeru pozemku o veľkosti 49 m2, ktorý je zameraný geometrickým plánom č. 124/2019.
Po zámene budú vlastníkmi dielu č. 14 manželia Blanároví a diely č. 8 a 9 bude po zámene
vlastniť Obec Černík. Do rozpravy sa nikto nezapojil, preto poslanci OZ prijali uznesenie.

Uznesenie číslo VII/3/13122019
K prerokovaniu zámeru výmeny nehnuteľného majetku - pozemkov v pomere 1:1
formou zámennej zmluvy medzi Obcou Černík a manželmi Michal Blanár a Zuzana
Blanárová
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Zámer previesť majetok Obce Černík z jej výlučného vlastníctva do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov: Michal Blanár, rod. Blanár, nar. 24.11.1956, trvale bytom Černík
č. 115 a Zuzana Blanárová, rod. Červenková, nar. 29.9.1961, trvale bytom Černík č. 115, do
ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
k celku formou Zámennej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov pričom predmetná zámena bude vykonaná bez finančného vyrovnania,
nakoľko výmera a hodnota zamieňaných pozemkov je rovnaká. Pozemok je zameraný na
geometrickom pláne č. 124/2019 a tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici.
Predmetom prevodu na základe Zámennej zmluvy bude nehnuteľný majetok, zameraný geometrickým plánom č. 124/2019, úradne overený Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom pod číslom 1402/19, a to: diel číslo 14 o výmere 49 m2, odčlenený od pôvodného pozemku
- parc. registra „C“ číslo 373/3 o výmere 60 m2, evidovaného na LV č. 1, katastrálne územie
Černík, vo výlučnom vlastníctve Obce Černík (vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku),
ktorý je pričlenený k parcele registra „C“ číslo 342/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
510 m2, evidovanej na LV č. 443, katastrálne územie Černík, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Michal Blanár, rod. Blanár a Zuzana Blanárová, rod. Červenková vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku.
Predmetom prevodu na základe Zámennej zmluvy bude aj nehnuteľný majetok,
zameraný geometrickým plánom č. 124/2019, úradne overený Okresným úradom Nové Zámky,
katastrálnym odborom pod číslom 1402/19, a to:
- diel číslo 8 o výmere 5 m2, odčlenený od pôvodného pozemku - parcely registra „C“ číslo
342/1 o výmere 510 m2, evidovaného na LV č. 443, katastrálne územie Černík, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Michal Blanár, rod. Blanár a Zuzana Blanárová, rod.
Červenková vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku a ktorý je pričlenený k pozemku
- parcele registra „C“ číslo 338 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 449 m2, evidovaného
na LV č. 1, katastrálne územie Černík, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Černík vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku,
- diel číslo 9 o výmere 44 m2, odčlenený od pôvodného pozemku - parcely registra „C“ číslo
342/1 o výmere 510 m2, evidovanej na LV č. 443, katastrálne územie Černík, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Michal Blanár, rod. Blanár a Zuzana Blanárová, rod.
Červenková vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku a ktorý je pričlenený k pozemku
- parcele registra „C“ číslo 341 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 412 m2, evidovanému
na LV č. 1, katastrálne územie Černík, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Černík vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

5. Prerokovanie žiadosti Ing. Miloslava Hačka týkajúcej sa odpredaja
pozemku vo vlastníctve Obce Černík
Starosta objasňuje, že predmetný pozemok sa nachádza za už postaveným oplotením p. Hačka.
Jeho výmera je 79 m2 a nachádza sa na parcele č. 373/9. Preto pristupujeme k
schváleniu zámeru predaja z dôvodu osobitného zreteľa a to za cenu 10 EUR/1 m2. Do diskusie
sa nikto nezapojil a poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie číslo VII/4/13122019
K prerokovaniu žiadosti Ing. Miloslava Hačku týkajúcej sa odpredaja pozemku vo
vlastníctve Obce Černík
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to pozemku zameraného
geometrickým plánom č. 142/2019, úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, ktorý
tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici, katastrálnym odborom pod číslom 1478/19 – novovytvorená
parc. registra „C“ číslo 373/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2, evidovaného
katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Černík vo
výlučnom vlastníctve obce Černík formou Kúpnej zmluvy podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 10 EUR/m2, t.j. celkovo
vo výške 790 EUR, kupujúcim Miloslavovi Hačkovi, rod. Hačkovi, nar. 27.7.1958 tr. bytom
Černík 396 a Ľubici Hačkovej, rod. Šebíkovej, nar. 29.9.1963 tr. bytom Černík 396, do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku. Žiadosť o odkúpenie
pozemku je prílohou č. 3 k tejto zápisnici.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Černík
na I. polrok 2020
Starosta požiadal hlavného kontrolóra o prečítanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Černík na I. polrok 2020. Poslanci OZ nemali k Plánu kontrolnej činnosti
žiadne pripomienky a preto prijali uznesenie.

Uznesenie číslo VII/5/13122019
K schváleniu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Černík na I. polrok
2020
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Černík na I. polrok 2020, ktorý tvorí
prílohu č. 4 k tejto zápisnici.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

7. Schválenie VZN č. 4/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch
a v prevádzkach poskytujúcich služby na území Obce Černík
Starosta informuje, že sa jednalo o jedno z najdiskutovanejších VZN, aké sme tento rok riešili.
Toto VZN bude upravovať dobu predaja v obchode a čas prevádzky poskytovaných služieb.
Špecifikuje aj povinnosti prevádzkovateľa obchodu. Týmto chceme nastaviť jasné pravidlá
prevádzkovania a nájsť rovnováhu medzi požiadavkami občanov bývajúcich v tesnej blízkosti
týchto prevádzok a požiadavkami podnikateľov. Do rozpravy sa nikto nezapojil a poslanci
schválili toto VZN.
Uznesenie číslo VII/6/13122019
K schváleniu VZN č. 4/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkach
poskytujúcich služby na území Obce Černík
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
VZN č. 4/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkach poskytujúcich služby
na území Obce Černík. VZN č. 4/2019 je prílohou č. 5 k tejto zápisnici.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

8. Schválenie VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
V tomto bode starosta obce ozrejmil, že likvidácia odpadov nás podľa odhadov budúci rok bude
stáť okolo 17.000-18.000 EUR a na túto sumu sme museli prispôsobiť aj poplatky za likvidáciu
tohto odpadu. Vzhľadom ku každoročnému navyšovaniu poplatkov za služby, ktoré nám
poskytujú naši dodávatelia v oblasti likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu
sme museli pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za vývoz smetných nádob. Tieto poplatky sa použijú
výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
Ďalšou novinkou ktorú zavádzame je že každý poplatník, ktorý má v obci Černík trvalý pobyt,
prechodný pobyt alebo sa zdržuje v obci viac ako 180 dní ročne, je povinný si na dané súpisné
číslo domu zakúpiť ročne minimálne 5 žetónov.
Starosta ďalej pokračoval, že čoraz viac vstupuje do popredia potreba separovať. Napríklad, ak
by sme ostali v tomto roku na tej istej úrovni miery separácie 21,5% ako to bolo v roku 2018,
tak zákonný poplatok, ktorý sme mali stanovený pre rok 2019 na úrovni 10 EUR za tonu, stúpne
na 22 EUR pre rok 2020. Preto je veľmi dôležité sa zamyslieť nad tým, čo nakoniec skončí
v našich smetných nádobách a čo vieme spoľahlivo vyseparovať, prípadne bioodpad
kompostovať v našich záhradách. Tieto poplatky tlačí nahor vláda, pretože chce, aby ľudia viac
separovali. Podľa posledných prognóz a analýz ktoré starosta vykonal odhaduje, že by sme sa
mohli dostať tento rok cez 30% vyseparovaného odpadu, čo nám zabezpečí nárast zákonného
poplatku za uskladnenie z 10 EUR na úroveň len 13 EUR. Starosta obce poďakoval všetkým,
ktorí sa nad správnou separáciou vo svojich domácnostiach zamýšľajú a aj tak konajú. Starosta
otvoril diskusiu, nikto sa však nezapojil, preto poslanci prijali uznesenie.
Uznesenie číslo VII/7/13122019
K schváleniu VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto
VZN je súčasťou zápisnice ako príloha č. 6.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

9. Schválenie VZN č. 6/2019 o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových
vôd verejnou kanalizačnou sieťou
Starosta uviedol, že zvýšené náklady na prevádzku našej kanalizačnej siete a prevádzku
Čističky odpadových vôd sa museli premietnuť aj do navýšenia poplatkov za kanalizáciu.

Konkrétne pre fyzické osoby bude od 1.1.2020 platiť cena 37,4 EUR na osobu za rok a pre
fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby bude cena 1,1 EUR/m3, pričom množstvo
odpadovej vody odvedenej producentom do verejnej kanalizácie sa určí na základe nameranej
spotreby vody producenta.
Na budúci rok odhadujeme náklady za kanalizáciu na úrovni 16 000 EUR za predpokladu, že
sa nám čerpadlá nebudú kaziť. Tento rok sme museli za údržbu a opravy čerpadiel zaplatiť
takmer 2 700 EUR. Ďalším predpokladom je, že sa občania budú správať zodpovedne a nebudú
hádzať do toaletných mís to, čo tam nepatrí. Starosta poznamenal, že stav sa v tomto smere za
posledné tri mesiace o čosi zlepšil. Preto poďakoval všetkým občanom, ktorí sa správajú
zodpovedne a do kanalizácie nehádžu to, čo tam naozaj nepatrí. Do diskusie sa zapojila p. Diana
Tóthová, ktorá sa zaujímala, či sa obec plánuje zapojiť do projektov na podporu budovania
verejnej kanalizácie a vodovodov, ktoré realizuje Ministerstvo životného prostredia. Starosta
obce potvrdil účasť na tomto projekte na rozšírenie kanalizačnej siete. Stavebné povolenie na
dobudovanie kanalizácie v našej obci nie je kompletné preto je potrebné ho ešte dovybaviť pre
celú obec. Túto aktivitu by sme chceli realizovať v priebehu budúceho roka. Nikto iný sa
nezapojil do diskusie. Poslanci OZ prijali uznesenie.
Uznesenie číslo VII/8/13122019
K schváleniu VZN č. 6/2019 o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd
verejnou kanalizačnou sieťou
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
VZN č. 6/2019 o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou
sieťou. VZN č. 6/2019 je prílohou č. 7 k tejto zápisnici.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

10. Prerokovanie prenájmu obecnej dodávky Peugeot Boxer
Starosta obce informuje, že na prenájom obecnej dodávky sa už dopytovalo viac občanov, preto
sa obec rozhodla na tento dopyt reagovať. Prenájom dodávky Peugeot Boxer bude možný len
spolu so šoférom. Danú službu môže využiť len občan, ktorý ma trvalý pobyt na území obce
Černík a to len raz za kalendárny rok. Služba bude poskytovaná na základe dostupných kapacít.
Maximálna vzdialenosť na jeden výkon bude obmedzená do 100 km. Cena za 1 km je stanovená
na 40 centov a 5 EUR je hodinová sadzba za šoféra. Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto
bodu, k diskusii sa nikto nezapojil, preto poslanci prijali uznesenie.

Uznesenie číslo VII/9/13122019

K prerokovaniu prenájmu obecnej dodávky Peugeot Boxer
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Prenájom obecnej dodávky Peugeot Boxer podľa podmienok uvedených v Sadzobníku
platieb za krátkodobý prenájom majetku a za služby poskytované FO a PO obcou Černík, ktorý
tvorí prílohu č. 8 k tejto zápisnici.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

11. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu Obce pre rok 2020
A. Starosta obce informuje, že obec Černík obdržala celkovo tri žiadosti o poskytnutie dotácie.
Dotáciu žiada 1. FC Černík, Poľovnícke združenie Černík a Zväz zdravotne postihnutých
v Černíku. Podmienky poskytnutia, ako aj samotná výška dotácií bola prerokovaná na
pracovnej porade starostu s poslancami obecného zastupiteľstva nasledovne: 1. FC Černík 14
000 EUR, Poľovnícke združenie Černík 1200 EUR a Zväz zdravotne postihnutých v Černíku
400 EUR. Diskusia začala žiadosťou o dotáciu pre 1. FC Černík. Poslanec Peter Kozár
pripomenul, že žiadaná bola suma 14 500 EUR, no poslanci sa dohodli na sume pre 1. FC
Černík 14 000 EUR. Viac sa do diskusie nikto nezapojil.
Uznesenie číslo VII/10/13122019
K prerokovaniu žiadostí o dotácie z rozpočtu Obce pre rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Poskytnutie dotácie pre 1.FC Černík vo výške 14 000 EUR. Žiadosť o dotáciu je prílohou č. 10.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
B. Ďalšou dotáciou bola dotácia pre Poľovnícke združenie Černík. Poslanci sa zhodli na
poskytnutí dotácie 1 200 EUR. Starosta otvoril rozpravu. O slovo sa prihlásil Ing. M. Kanás
starší so žiadosťou o navýšenie poskytnutej dotácie. Pripomenul, že ako združenie sa starajú
o zver v našom revíry, zachraňujú genofondy ohrozených zvierat, likvidujú škodnú zver. Svoju
žiadosť zdôvodnil potrebou finančných prostriedkov na starostlivosť o poľovných psov,

o materiálne potreby v revíry, ako sú kŕmne zariadenia, posedy, ako aj zabezpečenie dobrého
zdravotného stavu zveri. V prospech Poľovníckeho združenia sa prihovoril Mgr. Martin Foltin,
aj p. Tóthová, ktorá vyjadrila svoj názor na potrebu vytvárania pozitívneho vzťahu detí
k prírode, prípadne spoluprácu poľovníkov s Materskou školou v Černíku. Podporu
Poľovníckemu združeniu prejavila aj p. Zradulová, riaditeľka MŠ v Černíku, ktorá spomenula
ústretovú spoluprácu MŠ s Poľovníckym združením. Mgr. Tomáš Stuchlý potvrdil príkladnú
starostlivosť o zver v našom revíry, ktorú videl niekoľko krát počas roka priamo v teréne. P.
Julián Dragúň prehovoril na poslancov, aby zvážili poskytnutie dotácie vo výške 80%
z požadovanej čiastky. Mgr. Alena Vráblová navrhla členom Poľovníckeho združenia sa vo
väčšej miere zapájať do obecných aktivít a tým sa viac prezentovať na verejnosti. P. Ľudovít
Kuťka potvrdil dobrú spoluprácu s Poľovníckym združením v minulosti a ochotu poľovníkov
pomôcť napr. počas rekonštrukčných prác na MŠ. Poslanci po rokovaní k danému bodu
programu na návrh M. Vašeka napokon navrhli zvýšiť poskytnutú dotáciu z pôvodných 1.200
eur na sumu vo výške 1.600 EUR. Starosta obce dal hlasovať o tomto návrhu a následne
poslanci prijali uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Poskytnutie dotácie pre Poľovnícke združenie Černík vo výške 1.600 EUR. Žiadosť o dotáciu
tvorí prílohu č. 11.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
C. Poslednú žiadosť o dotáciu adresoval Obecnému úradu v Černíku Slovenský zväz zdravotne
postihnutých Černík a poslanci sa na pracovnej porade dohodli na poskytnutí dotácie vo výške
400 EUR. Nikto zo zúčastnených sa nezapojil do rozpravy a poslanci prijali uznesenie.
- schvaľuje
Poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých Černík vo výške 400 EUR.
Žiadosť o dotáciu je prílohou č. 12 tejto zápisnice.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

12. Prerokovanie rozpočtu na rok 2020 a výhľadového rozpočtu na roky
2021, 2022
Správa hlavného kontrolóra

Rozpočet sa schvaľuje po jednotlivých položkách. Príjmy obce sú na rok 2020 predikované na
sumu 499.000 EUR a výdavky na 487.000 EUR, čo predstavuje prebytok vo výške cca 12.000
EUR, ktorý ale je potrebné brať s rezervou pretože je výrazne závislý na vývoji výnosov
z podielových daní v roku 2020, teda môže, ale aj nemusí vzniknúť. Rozpočet pre rok 2020 bol
taktiež prerokovaný na pracovnej porade.
Starosta požiadal hlavného kontrolóra prečítať Správu hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022. Hlavná kontrolórka obce
konštatovala, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Na základe uvedených skutočností odporúča OZ návrh rozpočtu na rok 2020
schváliť a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 zobrať na vedomie.
Uznesenie číslo VII/11/13122019
K prerokovaniu rozpočtu na rok 2020 a výhľadového rozpočtu na roky 2021, 2022
K správe hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Rozpočet na rok 2020 a výhľadový rozpočet na roky 2021, 2022, ktoré sú prílohou č. 13 a 14.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Správa audítora
Hlavná kontrolórka cituje zo Správy nezávislého audítora: „Podľa môjho názoru, priložená
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Černík k 31.
decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ Starosta otvoril diskusiu
k tomuto bodu, nikto sa však nezapojil, preto poslanci uznesenie zobrali na vedomie.
Uznesenie číslo VII/12/13122019
K správe audítora
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra a správu audítora. Tieto správy sú prílohou č. 15 a 16.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školského zariadenia za školský rok 2018/2019
Túto správu predložila riaditeľka MŠ Marta Zradulová, v ktorej informuje zriaďovateľa o
fungovaní MŠ, ako aj o návrhoch na zlepšenie činnosti MŠ a jej financovaní. Starosta odovzdal
slovo riaditeľke MŠ p. Zradulovej. V správe sa uvádza zhodnotenie celkovej situácie
z hľadiska počtov detí, kvalifikácie a stave zamestnancov, fungovanie rady školy a
pedagogickej rady. Riaditeľka MŠ v nej zhrnula aktivity s deťmi, aj v spolupráci s rodinou,
prezentovanie sa počas vystúpení na významných dňoch v obci. Správa obsahuje aj údaje o
materiálno – technickom vybavení MŠ. Kladne zhodnotila rekonštrukčné práce v MŠ
realizované v šk. roku 2017/2018. Opätovne poďakovala bývalému starostovi p. Kuťkovi
a poslancom OZ za túto rekonštrukciu, novému vedeniu obce za pokračovanie v obnove
zariadenia v MŠ. Vyjadrila potrebu výmeny vnútorného vybavenia v priestoroch MŠ, ako aj
vonkajšieho oplotenia a chodníkov. Táto správa je prílohou č. 17 k tejto zápisnici. Starosta
poďakoval za predloženie správy riaditeľke Zradulovej a požiadal o prečítanie uznesenia.
Uznesenie číslo VII/13/13122019
K správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského
zariadenia za školský rok 2018/2019
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia
za školský rok 2018/2019, ktorá je prílohou č. 17.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Milan Vašek,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

14. Diskusia
Na úvod si zobral slovo starosta obce, ktorý zhrnul to, čo sa za posledné obdobie podarilo
zrealizovať. Bola to rekonštrukcia chodníka pri základnej škole v dĺžke približne 20 m.
Starosta obce informuje o vytvorení parkovacej plochy pri kostole, ktorá je k dispozícii
občanom od 1.11.2019. Celkové náklady na túto plochu boli na úrovni 4 400 EUR, čo zahŕňa
búracie práce, odvoz odpadu ako aj makadám a jeho zapravenie a bezpečnostné zábrany.
Starosta ďalej informuje, že bol podaný projekt zameraný na revitalizáciu okolia Obecného
úradu z Programu obnovy dediny, z ktorého požadujeme dotáciu 5 000 EUR. Ďalší projekt bol
podaný na rekonštrukciu kúrenia a výmenu plastových okien v našom kultúrnom dome.
Požadovaná dotácia je cca 20 000 EUR. Vyhodnotenie projektov očakávame v priebehu roku
2020.
Ďalší projekt, ktorý bol podaný je zameraný na rozšírenie našej kanalizačnej siete v lokalite od
kostola po Obecný úrad v sume cca 190 000 EUR. Na túto lokalitu máme platné stavebné
povolenie. Ďalej bol podaný projekt na rekonštrukciu Obecného úradu v sume cca 180000 EUR
Vyhodnotenie očakávame taktiež v priebehu roka 2020.

Od novembra už má aj naša obec registrovanú malú kompostáreň na drevnú bio hmotu, je to
lokalita pri bývalom JRD.
Starosta ďalej informoval, že obec začala podpisovať nové zmluvy na pripojenie na kanalizáciu.
V prvom rade sme oslovili občanov, ktorí zmluvu nemali, alebo ich zmluva už bola v dôsledku
zmeny legislatívy v danej oblasti neplatná. V priebehu budúceho roku vymeníme staré zmluvy
aj u ostatných občanov, ktorí sú pripojení na kanalizáciu.
Separovaný zber chceme podporiť aj tým že ponúkneme do každej domácnosti jeden organizér
na tri vrecia. Vrecia už nebudú musieť byť pohádzané na jednej kope, ale prehľadne usporiadané
v rámci tohto organizéra. Od januára bude možné nahlásiť svoj záujem o takýto dotovaný
organizér. Cena jedného organizéra bude s 50% podporou obce na úrovni približne 9 EUR
(uvedená cena je závislá na dodávateľovi v danom čase), ktorý je zobrazený na obrázku číslo
1.
Obrázok č.1: Organizér na separovaný zber

Starosta ešte poďakoval p. Blanárovi staršiemu a Marekovi Vráblovi za elektrikárske práce
vykonané na cintoríne a Obecnom úrade a Petrovi Penzešovi za pomoc pri kosení trávy pri
dome smútku. Taktiež sa poďakoval Diane Tóthovej za realizáciu vernisáže obrazov v
priestoroch sály kultúrneho domu.
Následne Pán Ľ. Kuťka zhrnul rekonštrukciu MŠ počas jeho pôsobenia v obci a potrebu
úspešnosti v schvaľovaní dotácii pre projekty na realizáciu rozpracovaných plánov.

15. Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, pozval všetkých prítomných na vianočné trhy spojené s programom, ktoré sa
konali 14.12.2019 a zaželal Šťastné, veselé a požehnané Vianočné sviatky a Šťastný nový rok
2020.

V Černíku 13.12.2019
Zapísala: Ing. Jana Čurgaliová
Overovatelia zápisnice: Marcel Kúkela
Peter Kozár

