ZÁPISNICA
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Černíku,
ktoré sa konalo dňa 12. marca 2021 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. Starosta obce skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci OZ, čo znamená, že OZ je
uznášaniaschopné.
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia OZ. Vyzval poslancov, aby hlasovali za
schválenie rokovacieho programu v takomto znení.
Uznesenie číslo XII/1/12032021
K schváleniu programu
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 12.03.2021, nasledovne:
1.Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3.Kontrola uznesenia z 11. zasadnutia OZ
4.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík za rok 2020
5.Prerokovanie prejazdu vozidiel cez lokalitu ,,Horný Háj“ Černík-Kmeťovo
6.Prerokovanie dodatočného vkladu jediného spoločníka do základného imania spoločnosti Černík
Servis, s.r.o.
7.Prerokovanie možnosti otvorenia územného plánu obce Černík
8.Prerokovanie povolenia výstavby skladu poľnohospodárskych produktov formou rozšírenia
existujúceho poľnohospodárskeho areálu
9.Prerokovanie nákupu Registratúry Memphis a Integračných služieb pre cloudové riešenie
(prepojenie Registratúry Memphis s ústredným portálom verejnej správy – www.slovensko.sk)
10. Diskusia
11. Záver

/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5 (Milan Vašek, Peter Kozár, Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Mário Novák, Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej
Za zapisovateľku zápisnice starosta obce určil pracovníčku obecného úradu, Ing. Janu Čurgaliovú. Za
overovateľov zápisnice určil starosta poslancov OZ Mgr. Alenu Vráblovú a Ing. Mária Nováka.
Starosta obce podal návrh na zloženie návrhovej komisie. Poslanci na podnet starostu hlasovali
a s počtom hlasov 5, jednomyseľne schválili návrhovú komisiu v zložení predseda Mgr. Tomáš
Stuchlý a člen Milan Vašek.

3. Kontrola uznesenia z 11. zasadnutia OZ
Starosta obce požiadal predsedu komisie Mgr. Tomáša Stuchlého, aby prečítal stanovisko
k plneniu uznesení z 11. zasadnutia OZ.
Uznesenie číslo XII/2/12032021
Ku kontrole uznesenia z 11. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- konštatuje, že
Uznesenia z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Černíku sú splnené.

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík za rok 2020
Starosta požiadal o prednesenie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík za
rok 2020.

Uznesenie číslo XII/3/12032021
K správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík za rok 2020, ktorá je prílohou č. 1.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5 (Milan Vašek, Peter Kozár, Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Mário Novák, Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

5. Prerokovanie prejazdu vozidiel cez lokalitu ,, Horný Háj“ Černík – Kmeťovo
Nadmerná doprava, ktorá vznikla po rekonštrukcii cesty rozrušuje povrch vozovky, čoho
výsledkom je zanedbaný stav a nutnosť opravy. Na opravách sa bude spolupodieľať aj obec
Kmeťovo v rovnakej miere ako obec Černík. Zvýšený pohyb áut znepríjemňuje pohyb občanom,
ktorí sem chodia na vychádzky a taktiež spôsobuje aj vyššie znečisťovanie danej lokality
nezodpovednými vodičmi komunálnym odpadom.

Uznesenie číslo XII/4/12032021
K prerokovaniu prejazdu vozidiel cez lokalitu ,,Horný Háj“ Černík - Kmeťovo
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
umiestnenie dopravnej značky zakazujúcej prejazd motorových vozidiel cez lokalitu ,,Horný Háj“
Černík - Kmeťovo. Ďalej schvaľuje umiestnenie doplnkovej značky, ktorá umožní občanom
s trvalým pobytom v obci Černík prejazd cez uvedenú lokalitu na základe preukazu vydaného
obcou Černík na žiadosť občana s trvalým pobytom v obci Černík.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5 (Milan Vašek, Peter Kozár, Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Mário Novák, Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

6. Prerokovanie dodatočného vkladu jediného spoločníka do základného
imania spoločnosti Černík Servis, s.r.o.
Dodatočný vklad na úrovni 7 000 EUR je potrebné vložiť do základného imania z dôvodu
obstarania nákladného auta – nosiča kontajnerov, ktorým si bude obec Černík realizovať vývoz
komunálneho odpadu a zároveň túto službu bude poskytovať za odplatu aj širokej verejnosti
a okolitým obciam po získaní licencie.

Uznesenie číslo XII/5/12032021
K schváleniu dodatočného vkladu jediného spoločníka do základného imania
spoločnosti Černík Servis, s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
dodatočný vklad jediného spoločníka do základného imania spoločnosti Černík Servis, s.r.o. vo
výške 7 000 EUR.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5 (Milan Vašek, Peter Kozár, Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Mário Novák, Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

7. Prerokovanie možnosti otvorenia územného plánu obce Černík
Je potrebné aktualizovať jednotlivé regulatívy tak, aby na území obce nebolo možné realizovať
činnosti typu likvidácii rôznych foriem odpadu vrátane ich spracovávania, resp. skládkovania alebo
realizovať chov hospodárskych zvierat v komerčnom merítku. Taktiež je vhodné upraviť preluky
v zastavanom území obce na stavebné pozemky, pretože viaceré voľné pozemky, ktoré sa zdajú
byť dnes vhodné na stavbu rodinného domu v zmysle aktuálneho územného plánu nie sú určené
na stavebné účely.
Uznesenie číslo XII/6/12032021
K prerokovaniu možnosti otvorenia územného plánu obce Černík
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
začatie prípravných prác ako úvodnú etapu celého ďalšieho procesu obstarávania a spracovania
územnoplánovacej dokumentácie s názvom Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Černík
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5 (Milan Vašek, Peter Kozár, Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Mário Novák, Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

8. Prerokovanie povolenia výstavby skladu poľnohospodárskych produktov
formou rozšírenia existujúceho poľnohospodárskeho areálu
Dňa 9.3. 2021 sme obdržali žiadosť od Ing. Miroslava Kanása mladšieho o vydanie súhlasného
stanoviska k zámeru rozšírenia existujúceho areálu Sušička o 1 000 m2 pre účely výstavby skladu
určeného pre poľnohospodársku prvovýrobu.

Uznesenie číslo XII/7/12032021
K prerokovaniu povolenia výstavby skladu poľnohospodárskych produktov formou
rozšírenia existujúceho poľnohospodárskeho areálu
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
povolenie výstavby skladu poľnohospodárskych produktov formou rozšírenia existujúceho
poľnohospodárskeho areálu. Uvedený zámer je nad rámec aktuálne platného územného plánu,
avšak obecné zastupiteľstvo súhlasí s rozšírením existujúceho poľnohospodárskeho areálu
vedeného na parcele C-KN 3381 evidovanej na LV 2729, maximálne o 1 000 m2 z parcely C-KN
č. 3400 evidovanej na LV 3450 pre účely výstavby skladu určeného pre poľnohospodársku
prvovýrobu. Podklady k tomuto uzneseniu sú prílohou č. 3.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5 (Milan Vašek, Peter Kozár, Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Mário Novák, Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

9. Prerokovanie nákupu Registratúry Memphis a Integračných služieb pre
cloudové riešenie (prepojenie Registratúry Memphis s ústredným portálom
verejnej správy – www.slovensko.sk)
Uvedený krok súvisí s digitalizáciou a s doručovaním rozhodnutí zo strany obce občanom, ktorí
majú zriadenú elektronickú schránku. S týmito občanmi a subjektami má obec povinnosť
komunikovať výlučne elektronicky. Mali sme na výber Datalan a Dcom. Ako lepší variant sa zdá
byť Datalan, ktorý okrem toho, že nám prepojí náš informačný systém Urbis s portálom
www.slovensko.sk nám zabezpečí aj správu elektronickej pošty a elektronických dokumentov ako
aj ich elektronické podpisovanie.

Uznesenie číslo XII/8/12032021
K prerokovaniu nákupu Registratúry Memphis a Integračných služieb pre cloudové
riešenie (prepojenie Registratúry Memphis s ústredným portálom verejnej správy –
www.slovensko.sk)
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
nákup Registratúry Memphis a Integračných služieb pre cloudové riešenie (prepojenie Registratúry
Memphis s ústredným portálom verejnej správy – www.slovensko.sk). Cenové ponuky sú
prílohami č. 4.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5 (Milan Vašek, Peter Kozár, Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Mário Novák, Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

10. Diskusia
Na začiatok diskusie si zobral slovo pán starosta a oznámil prítomným pozitívnu správu. Dňa
4.3.2021 nám Pôdohospodárska platobná agentúra schválila nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu sály kultúrneho domu, konkrétne na výmenu okien, dverí a rozvodov tepla vo výške
19 677,96 EUR. Realizácia by mala byť tento rok. Prišlo nám však zatiaľ len rozhodnutie, zmluvy
budú podpísané možno až po pol roku, ale máme právny nárok na 19 677,96 EUR už teraz.
Momentálne prebieha na platobnej agentúre digitalizácia, preto budeme musieť čakať dlhšie na
zmluvné dokumenty.
Začiatkom tohto roku sme inštalovali varovný systém pre zvýšenú hladinu vody na našej
výtlakovej stanici do čističky odpadových vôd. V prípade, že čerpadlo vypadne, automaticky bude
obecný úrad upozornený prichádzajúcou SMS správou. Za celkovú pomoc na zlepšení fungovania
nášho výtlaku po technickej stránke starosta ocenil prácu svojho zástupcu Milana Vašeka ktorý sa
vo výraznej miere postaral aj po technickej stránke o jednoduchší chod celého nášho výtlaku do
ČOV.
Od septembra minulého roku sme začali vyvíjať úsilie o získanie podpisov od občanov do zmlúv
o zriadení budúceho vecného bremena na dostavbu našej kanalizácie. Ide o to, že pozemky, cez
ktoré sa bude budúca kanalizácia ťahať, sú pozemky vedľa cesty, teda zelené pásy, resp. pozemky
pod chodníkmi. Starosta vyzval občanov, ktorí majú záujem svoj podiel v týchto zelených pásoch

vedľa cesty, pod cestou a pod chodníkmi darovať obci, aby svoj záujem nahlásili na tel. čísle 035/
6578 105. Do tohto momentu sa nám podarilo získať súhlas od 52 fyzických osôb z celkového
počtu 70. Problémom sú podiely, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond kde figuruje veľké
množstvo zomrelých. Lesy SR prisľúbili vydanie súhlasného stanoviska v danej veci. Veľkú
zásluhu na tomto výsledku má pani Simona Vašeková, ktorej starosta obce vyslovil vďaku za
spoluprácu.
V roku 2019 naša obec vyprodukovala komunálny odpad o hmotnosti 138 ton. V roku 2020 to bolo
už len 125 ton. Táto situácia je výsledkom lepšieho triedenia komunálneho odpadu v našich
domácnostiach v roku 2020, kde naša obec dosiahla mieru separovania na úrovni takmer 45%, čo
je zlepšenie oproti roku 2019 o 14%. Starosta obce poďakoval všetkým tým, ktorí sa snažia odpad
riadne triediť.
Veľká vďaka patrí aj všetkým zdravotníkom a dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastňovali a naďalej
zúčastňujú testovania na ochorenie COVID – 19 v našej obci.
Rovnako sa poďakoval všetkým tým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa iniciatívy „Za čistejší Černík“.
Zároveň povzbudil tých, ktorí nad účasťou premýšľali, ale nakoniec im to nevyšlo, že takéto
aktivity budeme robiť aj v budúcnosti. Všetky potrebné informácie budú zverejnené na obecnej
stránke, Facebookovej stránke obce, resp. vyhlásené miestnym rozhlasom.
Nikto ďalší sa do diskusie nezapojil.

13. Záver
Na záver sa starosta rozlúčil s prítomnými zaželaním príjemného zvyšku večera.

V Černíku 12.03.2021
Zapísala: Ing. Jana Čurgaliová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Alena Vráblová
Ing. Mário Novák

