ZÁPISNICA
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Černíku,
ktoré sa konalo dňa 11. júna 2021 o 18.00 hodine
v zasadačke obecného úradu v Černíku

ZÁPISNICA
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Černíku,
ktoré sa konalo dňa 11. júna 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 7 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 XIII/1/11062021
K schváleniu programu
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 11.06.2021, nasledovne:
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia z 12. zasadnutia OZ
Prerokovanie spôsobu likvidácie kuchynského odpadu od roku 2022
Prerokovanie žiadosti Márii Puchlovej týkajúcej sa odpredaja pozemku
Prerokovanie zmien a doplnkov k územnému plánu obce Černík
Prerokovanie nákupu výpočtovej techniky pre potreby obecného úradu
Prerokovanie krátkodobej pôžičky na preklenutie časového nesúladu prevodu prostriedkov z úradu práce na Černík Servis s.r.o. z dôvodu mzdových požiadaviek
9. Prerokovanie prevodu finančných prostriedkov na Černík Servis s.r.o. v súvislosti
s opravou nákladného vozidla Mercedes Atego
10. Prerokovanie záverečného účtu obce Černík za rok 2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky
11. Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík na II. polrok 2021
12. Diskusia
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7 (Milan Vašek, Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák,
Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Marián Miko, Mgr. Alena Vráblová)
Za: 7
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 Petra Kozára.
Starosta obce podal návrh na zloženie návrhovej komisie. Poslanci na podnet starostu hlasovali
a s počtom hlasov 7, jednomyseľne schválili návrhovú komisiu v zložení predseda Mgr. Tomáš
Stuchlý a člen Milan Vašek.

3. Kontrola uznesenia z 12. zasadnutia OZ
Starosta obce oznámil, že uznesenia z 12. zasadnutia OZ sú splnené, okrem uznesenia
súvisiaceho s prejazdom cez Horný háj, čo je stále v riešení. Požiadal predsedu komisie Mgr.
Tomáša Stuchlého, aby prečítal stanovisko k plneniu uznesení z 12. zasadnutia OZ.
Uznesenie číslo XIII/2/11062021
Ku kontrole uznesenia z 12. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- konštatuje, že
uznesenia z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Černíku sú splnené, okrem uznesenia
č. XII/4/12032021, ktoré sa týka prejazdu cez lokalitu Horný háj.

4. Prerokovanie spôsobu likvidácie kuchynského odpadu od roku 2022
Tento rok nám umožňovala legislatíva likvidáciu kuchynského odpadu formou zberu na
obecnom zbernom dvore. Od budúceho roka to už nebude možné. Máme dve možnosti zberu
kuchynského odpadu. Prvá možnosť zastrešuje spoločnosť Brantner, ktorá bude za poplatok
približne 1,50 EUR každý týždeň odvážať kuchynský odpad z domácností, druhá možnosť je
likvidovať kuchynský odpad formou kompostovania. Podmienkou pre druhú možnosť je aby
každá domácnosť v našej obci sa zapojila do kompostovania. Je to najmenej finančne náročný
a najprirodzenejší spôsob likvidácie tohto odpadu v našich podmienkach. Kompostovať sa
bude môcť vo vlastných kompostoviskách, alebo obec poskytne občanom kompostér za
odplatu. Pán Kuťka sa pýtal, či nie je možné požiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu na
kompostéry. Pán starosta odpovedal, že žiadosť o dotáciu bola podaná, ale ešte nie je
vyhodnotená.
Uznesenie číslo XIII/3/11062021
K prerokovaniu spôsobu likvidácie kuchynského odpadu od roku 2022
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
-schvaľuje
spôsob likvidácie kuchynského odpadu od roku 2022. OZ odporúča starostovi obce, aby
zabezpečil likvidáciu kuchynského odpadu z domácností v obci Černík formou domáceho
kompostovania. Starostovi obce a obecnému úradu odporučilo postupovať formou plnenia
zákona o kompostovaní.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7 (Milan Vašek, Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák,
Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Marián Miko, Mgr. Alena Vráblová)
Za: 7

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

5. Prerokovanie žiadosti Márii Puchlovej týkajúcej sa odpredaja pozemku
Starosta obce objasnil prítomným, že sa jedná o pozemok z listu vlastníctva č. 2514, parcela
,,E“ 2021/2, podiel 60/240, čo je 118,75 m2 a pozemok z listu vlastníctva č. 2508, parcela ,,E“
2024/2, podiel 12/48, čo je 25,5 m2 formou Kúpnej zmluvy vo výške 10 EUR/m2, t.j. celkovo
vo výške 1 442,50 EUR. Pozemky sa nachádzajú za rodinným domom žiadateľky.
Uznesenie číslo XIII/4/11062021
K prerokovanie žiadosti Márii Puchlovej týkajúcej sa odpredaja pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
zámer odpredaja pozemku z majetku obce Černík ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to
pozemku z listu vlastníctva č. 2514, parcela ,,E“ 2021/2, podiel 60/240, čo je 118,75 m2
a pozemku z listu vlastníctva č. 2508, parcela ,,E“ 2024/2, podiel 12/48, čo je 25,5 m2 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 1 442,50 EUR, kupujúcej Márii
Puchlovej, rod. Ondriškovej, nar. 13.08.1967, tr. bytom Černík 349, do jej vlastníctva. Žiadosť
o odkúpenie pozemku je prílohou č. 1 k tejto zápisnici.
Odôvodnenie:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že parcela ,,E“ 2021/2 je bezprostredne susediaci pozemok
k pozemku nadobúdateľa. Nadobúdateľ predmetnú pôdu užíva a nachádza sa v záhradnej časti,
ktorá bola nevysporiadaná. Parcela ,,E“ 2024/2 bezprostredne susedí s parcelou ,,E“ 2021/2.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7 (Milan Vašek, Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák,
Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Marián Miko, Mgr. Alena Vráblová)
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

6. Prerokovanie zmien a doplnkov k územnému plánu obce Černík
Už na minulom zastupiteľstve sa prezentovala možnosť otvoriť Územný plán obce Černík.
Zmeny, ktoré by sa mali zapracovať do nového UP by mali byť nasledovné:
1. rozšírenie jestvujúcej plochy výroby a skladov (VUMZ SK s.r.o.) o pás 40 m, ktorá
bude slúžiť na parkovanie
2. rozšírenie plôch rekreácie (hajlochy) severovýchodne od zastavanej časti obce
3. doplnenie návrhu siete cyklotrás navrhovanej vo schválenom UPN-O Černík v korune
hrádze rieky Nitra
4. umožnenie doplnenia uličnej zástavby v prelukách
5. zamedzenie likvidácii a skládkovania ostatných a nebezpečných odpadov, resp. zamedzenie spaľovní a iných nebezpečných technológií na území katastra obce

6. celoplošný zákaz chovu hospodárskych zvierat v komerčnom merítku.
Pán Kuťka sa informoval o dokumente zverejnenom na obecnej stránke. Pán starosta mu vysvetlil, že sa jedná o nezmenený dokument, bez návrhov a zmien. Návrhmi sa bude zaoberať
spracovateľ dokumentácie, nasledovať bude verejné prerokovanie. P. Kuťka sa ďalej pýtal, ktorej severovýchodnej lokality sa bude týkať zmena v UP. Pán Vašek vysvetlil, že je to lokalita
nad sv. Urbanom, stredová cesta. P. Kuťka chcel doplniť podnet na zmeny v UP v lokalite za
rozhľadňou smerom k vodárni.
Uznesenie číslo XIII/5/11062021
K prerokovaniu zmien a doplnkov k územnému plánu obce Černík
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
zmeny a doplnky k územnému plánu obce Černík:
-

rozšírenie jestvujúcej plochy výroby a skladov (VUMZ SK s.r.o.) o pás 40 m
rozšírenie plôch rekreácie (hajlochy) severovýchodne od zastavanej časti obce
doplnenie návrhu siete cyklotrás navrhovanej vo schválenom UPN-O Černík v korune hrádze rieky Nitra
umožnenie doplnenia uličnej zástavby v prelukách
zamedzenie likvidácii a skládkovania ostatných a nebezpečných odpadov, resp. zamedzenie spaľovní a iných nebezpečných technológií na území katastra obce
celoplošný zákaz chovu hospodárskych zvierat v komerčnom merítku

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

7.Prerokovanie nákupu výpočtovej techniky pre potreby obecného úradu
Výpočtová technika používaná na našom obecnom úrade je morálne aj fyzicky zastaralá. Preto
zvažujeme kúpu notebookov, ktoré sú praktickejšie a pracovníčky by sa prostredníctvom nich
vedeli pripojiť na diaľku a tak pracovať prakticky odkiaľkoľvek. Taktiež zvažujeme nákup
tlačiarne. Na nákup nových zariadení budeme potrebovať približne 3 500 EUR.
Uznesenie číslo XIII/6/11062021
K prerokovaniu nákupu výpočtovej techniky pre potreby obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
nákup výpočtovej techniky pre potreby obecného úradu vo výške 3 500 EUR.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7 (Milan Vašek, Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák,
Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Marián Miko, Mgr. Alena Vráblová)

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

8.Prerokovanie krátkodobej pôžičky na preklenutie časového nesúladu
prevodu prostriedkov z úradu práce na Černík Servis s.r.o. z dôvodu
mzdových požiadaviek
Poskytnutie krátkodobej pôžičky vo výške 10 000 EUR je nevyhnutné na preklenutie časového
nesúladu prevodu prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Černík Servis s.r.o.
z dôvodu mzdových požiadaviek.
P. Vašek sa pýtal, kedy príde k refundácii mzdových nákladov z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny. Pán starosta odpovedal, že Úrad práce má na preplatenie 2 mesiace.
Uznesenie číslo XIII/7/11062021
K prerokovaniu krátkodobej pôžičky na preklenutie časového nesúladu prevodu
prostriedkov z úradu práce na Černík Servis s.r.o. z dôvodu mzdových
požiadaviek
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
poskytnutie krátkodobej pôžičky vo výške 10 000 EUR na preklenutie časového nesúladu
prevodu prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Černík Servis s.r.o. z dôvodu
mzdových požiadaviek
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7 (Milan Vašek, Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák,
Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Marián Miko, Mgr. Alena Vráblová)
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

9. Prerokovanie prevodu finančných prostriedkov na Černík Servis s.r.o.
v súvislosti s opravou nákladného vozidla Mercedes Atego
Aj v tomto prípade sa jedná o poskytnutie krátkodobej pôžičky pre Černík Servis s.r.o.
v súvislosti s opravou nákladného vozidla Mercedes Atego vo výške 1 903,09 EUR.
Uznesenie číslo XIII/8/11062021
K prerokovaniu prevodu finančných prostriedkov na Černík Servis s.r.o.
v súvislosti s opravou nákladného vozidla Mercedes Atego
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
poskytnutie krátkodobej pôžičky vo výške 1 903,09 EUR v súvislosti s opravou vozidla
Mercedes Atego.

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

10. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko hlavnej
kontrolórky
Skladba záverečného účtu 2020 je nasledovná – bežný rozpočet bol vyčíslený ako kladný
v sume 93 343,04 EUR. Kapitálový rozpočet bol vyčíslený ako záporný v sume -57 349,08
EUR. Za rok 2020 bol vyčíslený upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume
32 690,76 EUR. Po zohľadnení príjmových a výdavkových finančných operácií bolo vyčíslené
upravené hospodárenie obce za rok 2020 v sume 46 095,56 EUR.
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
a) - schvaľuje
záverečný účet obce za rok 2020, ktorý tvorí prílohu č. 2.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7 (Milan Vašek, Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák,
Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Marián Miko, Mgr. Alena Vráblová)
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku, aby predložila svoje stanovisko k záverečnému účtu
obce Černík za rok 2020.
b) - berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Černík. Stanovisko hlavnej
kontrolórky je prílohou č. 3.

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík na II.
polrok 2021
Pán starosta požiadal člena návrhovej komisie Milana Vašeka, aby prečítal navrhovaný plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík na II. polrok 2021.

Uznesenie číslo XIII/10/11062021
K návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík na II.
polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík na II. polrok 2021, ktorý je
prílohou č. 4.
/Hlasovanie poslancov OZ Černík:
Počet poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7 (Milan Vašek, Peter Kozár, Marcel Kúkela, Ing. Mário Novák,
Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Marián Miko, Mgr. Alena Vráblová)
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

12.Diskusia
Na úvod diskusie si zobral slovo pán starosta, aby oznámil prítomným, že od 5.5.2021 začal
fungovať obecný sociálny podnik Černík Servis s.r.o., ktorého zamestnanci sú Dušan Vanko,
Juraj Červenka a Ľubomír Bojda. Zamestnanci podniku sa budú spolupodieľať na prácach
v našej obci (údržba zelene, miestnych komunikácii, ako aj na iných potrebných prácach).
Za odplatu bude obecný sociálny podnik poskytovať aj služby vývozu kontajnerov pre občanov
za účelom likvidácie odpadov. Kontajner budeme vedieť pristaviť u občana a po naplnení
zabezpečíme jeho likvidáciu za poplatok v zmysle schváleného cenníka. Taktiež bude možné
požiadať o prevoz nadrozmerného tovaru napr. sedacej súpravy alebo iného tovaru vozidlom
Peugeot Boxer. Ďalej bude poskytovať aj služby kosenia tráv a údržby zelene krovinorezom
alebo motorovou kosačkou v domácnostiach našich občanov v zmysle schváleného cenníka.
V spolupráci s obcou Kmeťovo sme v priebehu mája a júna zrekonštruovali cestu cez Horný
háj. Cesta si už vyžadovala opravu vzhľadom na množstvo výtlkov. Náklady na rekonštrukciu
sme si podelili rovnakým dielom obec Černík a obec Kmeťovo. Celkové náklady boli v sume
približne 3 000 EUR.
Poďakoval aj miestnym poľovníkom, ktorí opätovne vysadili 150 ks stromčekov v smere na
rozhľadňu.
Ďakoval aj spoločnosti VUMZ SK, s.r.o., ktorá nám ešte koncom minulého roka darovala
železné profily, ktorými sme preklenuli rigole pri ceste pri asfaltovaní, spoločnosti NoPe, a.s.
za bezplatné zapožičanie vysokozdvižného vozidla, ktorým sme si svojpomocne nainštalovali
svietidlá na zbernom dvore a rozšírili okruh testovacích svietidiel u nás v obci. Zároveň
ďakoval aj montérom za inštaláciu týchto svietidiel, menovite Michalovi Ondriškovi a Igorovi
Soboňovi.
Pán Kuťka pripomenul starostovi potrebu zalievania novovysadených stromčekov pri
rozhľadni. Je ochotný spolupodieľať sa na zavlažovaní. Pán starosta ho ubezpečil, že stromčeky
sa budú polievať. Ďalej sa p. Kuťka pýtal na výsledky sčítania obyvateľov. Starosta obce mu
oznámil predbežné výsledky, že sčítaných je 91% obyvateľov našej obce. Nikto iný sa do
diskusie nezapojil.

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

V Černíku 11.06.2021

Zapísala: Ing. Jana Čurgaliová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Alena Vráblová
Peter Kozár

