ZÁPISNICA
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Černíku,
ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2021 o 18.00 hodine
v zasadačke obecného úradu v Černíku

ZÁPISNICA
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Černíku,
ktoré sa konalo dňa 10. decembra 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 XV/1/10122021
K schváleniu programu
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 10.12.2021, nasledovne:
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia z 14. zasadnutia OZ
Schválenie darovacej zmluvy, ktorou na obec Černík prejdú vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú špecifikované v tejto zmluve
5. Kontrola čerpania rozpočtu k 30.09.2021
6. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce Černík na rok 2022
7. Prerokovanie rozpočtu na rok 2022 a výhľadového rozpočtu na roky 2023, 2024
8. Schválenie založenia združenia, zmluvy a stanov, ktoré bude zastrešovať čističku odpadových vôd s obcou Mojzesovo, Vinodol, Komjatice a Veľký Kýr
9. Schválenie založenia združenia, zmluvy a stanov s názvom Hajlochy s obcou Mojzesovo za účelom budovania cyklotrasy
10. Schválenie spôsobu odpredaja obecného pozemku na základe žiadosti Márii Puchlovej
11. Schválenie podania žiadosti a schválenie spoluúčasti na projekte kultúrneho domu –
„Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Černík“
12. Schválenie podania žiadosti a schválenie spoluúčasti na projekte z Envirofondu „Zaobstaranie techniky na podporu zberu triedeného odpadu v obci Černík“
13. Prerokovanie platu starostu obce na rok 2022
14. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík na I. polrok 2022
15. Správa audítora k účtovnému obdobiu 2020
16. Schválenie prenájmu parcely č. 4607, 4338 a 4608 za účelom vybudovania miestnej
komunikácie na náklady súkromného investora
17. Schválenie podanie žiadosti a schválenie spoluúčasti vo výške 40 000 € na projekte
„Zberný dvor v obci Černík“ a uzatvorenie zmluvy o NFP
18. Diskusia
1.
2.
3.
4.

19. Záver
/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 Marcela Kúkelu 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 zo 14. zasadnutia OZ
Starosta obce oznámil, že uznesenia zo 14. zasadnutia OZ sú splnené. Požiadal predsedu
komisie Mgr. Tomáša Stuchlého, aby prečítal stanovisko k plneniu uznesení zo 14. zasadnutia
OZ.
Uznesenie číslo XV/2/10122021
Ku kontrole uznesenia zo 14. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- konštatuje, že
Uznesenia zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Černíku sú splnené.

4. Schválenie darovacej zmluvy, ktorou na obec Černík prejdú vlastnícke
práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú špecifikované v tejto zmluve
Sú to pozemky v zelených pásoch vedľa cesty. Touto cestou starosta obce poďakovať darcom
Mária Majerhofferová, Martina Šebíková, Eva Lorincová, Ján Venger, Janka Adámiková,
Ľudovít Kuťka, Janka Kuťková, Mária Černáková, Miroslav Šebík, Ľudmila Obrancová, Pavol
Nemčický, Jana Rozgoňová a Anna Buranská, ktorí sa tieto pozemky rozhodli darovať obci
Černík za účelom budovania kanalizácie.
Uznesenie číslo XV/3/10122021
K schváleniu darovacej zmluvy, ktorou na obec Černík prejdú vlastnícke práva
k nehnuteľnostiam, ktoré sú špecifikované v tejto zmluve
Obecné zastupiteľstvo v Černíku

- schvaľuje
nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku Obcou Černík na základe
Darovacej zmluvy spísanej dňa 17. 05.2021, uzatvorenej dňa 18.08.2021 medzi darujúcimi:
1. Mária Majerhofferová, rod. Jánovská, nar. 18. 7. 1948, tr. bytom: Černík 217, PSČ 941
05 Černík,
2. Martina Šebíková, rod. Kulháňová, nar. 21. 9. 1973, tr. bytom: Černík 312, PSČ 941 05
Černík,
3. Eva Lörincová, rod. Bednáriková, nar. 19. 12. 1970, tr. bytom: Bojničky 294, PSČ 920 55,
4. Ján Venger, rod. Venger, nar. 1. 9. 1941, tr. bytom: Černík 47, PSČ 941 05 Černík,
5. Janka Adámiková, rod. Matluchová, nar. 16. 12. 1960, tr. bytom: Černík 201, PSČ 941 05
Černík,
6. Ľudovít Kuťka, rod. Kuťka, nar. 8. 12. 1952, tr. bytom: Černík 380, PSČ 941 05 Černík,
7. Janka Kuťková, rod. Vengerová, nar. 29. 3. 1969, tr. bytom: Černík 380, PSČ 941 05
Černík,
8. Mária Černáková, rod. Vrábelová, nar. 11. 9. 1964, tr. bytom: Nitra, Bizetova 455/15,
PSČ 949 11,
9. Miroslav Šebík, rod. Šebík, nar. 26. 3. 1967, tr. bytom: Nové Zámky, Bernolákovo nám.
8285/23A, PSČ 940 02,
10. Ľudmila Obrancová, rod. Šebíková, nar. 18. 5. 1934, r.č. 345518/716, tr. bytom:
Komjatice, Vinodolská 10, PSČ 941 06,
11. Pavol Nemčický, rod. Nemčický, nar. 15. 8. 1956, tr. bytom: Komárno, Pávia 21, PSČ 945
05,
12. Jana Rozgoňová, rod. Porubská, nar. 23. 6. 1963, tr. bytom: Nové Zámky, Žerotínova
bašta 21, PSČ 940 02,
13. Anna Buranská, rod. Porubská, nar. 30. 7. 1957, tr. bytom: Nové Zámky, Šoltésovej 19,
PSČ 940 02,
a obdarovanou Obec Černík, so sídlom: 941 05 Černík 145, IČO: 00308846, zast. starostom:
Ing. Petrom Stuchlým, PhD.
Predmetom darovacej zmluvy bol bezodplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
nachádzajúcim sa v katastrálnom území Černík, evidovaným Okresným úradom Nové Zámky,
katastrálnym odborom :
na LV č. 1900 ako
pozemok - parcela registra „E“ číslo 1928/1 orná pôda o výmere 44 m2,
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 220/756-ín k celku;
na LV č. 4633 ako
pozemok parc. registra „E“ číslo 1929 orná pôda o výmere 2537 m2,
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 220/756-ín k celku,
ktoré darujúci v 1. až 5. rade darujú podľa výšky svojich spoluvlastníckych podielov do
podielového spoluvlastníctva obdarovanej a obdarovaná predmetné nehnuteľnosti s vďakou
prijíma od darujúcich v 1. až 5. rade do svojho podielového spoluvlastníctva.
na LV č. 1900 ako
pozemok parc. registra „E“ číslo 1928/1 orná pôda o výmere 44 m2,
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 924/9072-ín k celku,
ktorú darujúci v 6. až 7. rade darujú do podielového spoluvlastníctva obdarovanej a obdarovaná
predmetnú nehnuteľnosť s vďakou prijíma od darujúcich v 6. až 7. rade do svojho podielového
spoluvlastníctva.
na LV č. 2507,
pozemok parc. registra „E“ číslo 2050/1 orná pôda o výmere 105 m2,

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 46/84-ín k celku,
ktorú darujúci v 8. až 13. rade darujú podľa výšky svojich spoluvlastníckych podielov do
podielového spoluvlastníctva obdarovanej a obdarovaná predmetnú nehnuteľnosť s vďakou
prijíma od darujúcich v 8. až 13. rade do svojho podielového spoluvlastníctva.
Jednotliví darcovia sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností vo veľkosti príslušných
spoluvlastníckych podielov tak, ako sú evidované na listoch vlastníctva č. 1900, 4633,
2507 katastrálne územie Černík.
Darovacia zmluva je príloha č. 1.
/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. Kontrola čerpania rozpočtu k 30.09.2021
Jedná sa o priebežnú správu, ktorá tvorí prílohu č. 2 a pojednáva o kontrole čerpania rozpočtu
k 30.09.2021
Uznesenie číslo XV/4/10122021
Ku kontrole čerpania rozpočtu k 30.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2021. Čerpanie rozpočtu je prílohou č. 2.
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- súhlasí
S úpravou rozpočtu k 31.12.2021 podľa skutočného čerpania, za predpokladu, že sa nenavýšia
výdavky.
/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 žiadostí o dotácie z rozpočtu obce Černík na rok 2022
Do podateľne obecného úradu boli doručené tri žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
Konkrétne 1. FC Černík, Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Černík a Občianske
združenie Beťári.
Uznesenie číslo XV/5/10122021
K prerokovaniu žiadostí o dotácie z rozpočtu obce Černík na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
A. schvaľuje
Poskytnutie dotácie pre 1. FC Černík vo výške 13 500 €. Žiadosť o dotáciu je prílohou č. 3.
/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
B. schvaľuje
Poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Černík vo výške 500 €.
Žiadosť o dotáciu 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
C. schvaľuje
Poskytnutie dotácie pre Občianske združenie Beťári vo výške 1000 €. Žiadosť o dotáciu je
prílohou č. 5.
/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 rozpočtu na rok 2022 a výhľadového rozpočtu na roky 2023,
2024
Rozpočet sa schvaľuje po jednotlivých položkách. Príjmy obce sú na rok 2022 predikované na
sumu 506 486 eur a výdavky v sume 506 486 eur. Čo znamená, že rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný. Rozpočet pre rok 2022 bol detailne prerokovaný na pracovnej porade.
Uznesenie číslo XV/6/10122021
K prerokovaniu rozpočtu na rok 2022 a výhľadového rozpočtu na roky 2023, 2024
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Rozpočet na rok 2022 a výhľadový rozpočet na roky 2023, 2024. Rozpočet obce a výhľadový
rozpočet sú prílohou č. 6.
/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
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- berie na vedomie
Faktúry vystavené na základe rozhodnutia č. NFP 3090707524 zo dňa 03.02.2021
(Rekonštrukcia sály kultúrneho domu v obci Černík) v celkovej hodnote 24 160,16 € budú
uhradené z prostriedkov obce a na základe ŽOP budú refundované v sume 21 864,40 €.
Finančné prostriedky v sume 2 295,76 sa budú čerpať z prostriedkov minulých rokov.
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2023 a 2024. Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu č. 7.

8. Schválenie založenia združenia, zmluvy a stanov, ktoré bude zastrešovať
čističku odpadových vôd s obcou Mojzesovo, Vinodol, Komjatice a Veľký
Kýr

Na to, aby sme sa mohli pohnúť ďalej a pracovať na rozšírení našej ČOV je nevyhnutné, aby
sme založili nové združenie. Na toto združenie s názvom Čistá voda budú musieť jednotlivé
obce Černík, Komjatice, Mojzesovo, Vinodol a Veľký Kýr postupne previesť svoje majetkové
podiely k ČOV. Bez tohto kroku je nemožné, aby sme žiadali dotácie na rozšírenie ČOV
z akýchkoľvek fondov.
Uznesenie číslo XV/7/10122021
K schváleniu založenia združenia, zmluvy a stanov, ktoré bude zastrešovať
čističku odpadových vôd s obcou Mojzesovo, Vinodol, Komjatice a Veľký Kýr
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Založenie združenia, zmluvy a stanovy, ktoré bude zastrešovať čističku odpadových vôd s
obcou Mojzesovo, Vinodol, Komjatice a Veľký Kýr. Zmluva je prílohou č. 8 a stanovy č. 9
k tomuto uzneseniu.
/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. Schválenie založenia združenia, zmluvy a stanov s názvom Hajlochy s
obcou Mojzesovo za účelom budovania cyklotrasy
Združenie s názvom Hajlochy sa zakladá za účelom podania spoločného projektu s obcou
Mojzesovo s cieľom vybudovať cyklotrasu, ktorá prepojí naše dve obce. Cyklotrasa by mala
ísť od Horného Hája okolo rozhľadne, ďalej dolu betónovou cestou a mala by sa napájať na
cestu nad zberným dvorom a smerovať do viníc na Mojzesove.
Uznesenie číslo XV/8/10122021
K schváleniu založenia združenia, zmluvy a stanov s názvom Hajlochy s obcou
Mojzesovo za účelom budovania cyklotrasy
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Založenie združenia, zmluvy a stanovy s názvom Hajlochy s obcou Mojzesovo za účelom
budovania cyklotrasy. Zmluva je prílohou č. 10 a stanovy záujmového združenia č. 11.
/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. Schválenie spôsobu odpredaja obecného pozemku na základe žiadosti
Márii Puchlovej
Je to 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 XV/9/10122021
K schváleniu spôsobu odpredaja obecného pozemku na základe žiadosti Márii
Puchlovej
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
prevod majetku obce a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce, nachádzajúceho sa v Obci
Černík, katastrálne územie Černík, vedeného u Okresného úradu Nové Zámky, katastrálneho
odboru zapísaného na LV č. 2514 ako pozemok parc. registra „E“ číslo 2021/2 orná pôda
o výmere 475 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 60/240-in k celku a na LV č. 2508,
pozemok parc. registra „E“ číslo 2024/2 orná pôda o výmere 102 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 12/48-ín k celku, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 16.12.2021 medzi
predávajúcou: Obec Černík, so sídlom: 941 05 Černík č. 145, IČO: 00 308 846, zast. Ing.
Petrom Stuchlým, PhD., starostom obce a kupujúcou Mária Puchlová, rod. Ondrišková, nar.
13. 8. 1967, tr. bytom: 941 05 Černík č. 349, ktorá predmet kúpy nadobúda do svojho
vlastníctva za kúpnu cenu vo výške 10 EUR/m2, t.j. celkovo vo výške 1.442,50 EUR.
Kúpna zmluva je príloha č. 12.
/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

11. K schváleniu podania žiadosti a schválenie spoluúčasti na projekte
kultúrneho domu – „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie
v obci Černík“

Ide o podporu z Ministerstva kultúry IROP, kde žiadame prostriedky v sume približne 176 000
EUR na obnovu nášho kultúrneho domu, ako napríklad na novú oponu a javisko, nová podlaha
a obklady, profesionálne ozvučenie a osvetlenie, nové stoly a stoličky a mnoho ďalšieho. Naša
prípadná spoluúčasť predstavuje 5% z kalkulovanej ceny.
Uznesenie číslo XV/10/10122021
K schváleniu podania žiadosti a schválenie spoluúčasti na projekte kultúrneho
domu – „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Černík“
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Podanie žiadosti a schválenie spoluúčasti na projekte kultúrneho domu – „Podpora
udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Černík“ vo výške 7 500 €. V prípade
úspešnosti sa upraví rozpočet pre rok 2022 a finančné prostriedky sa budú čerpať z prostriedkov
minulých rokov.
/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. K schváleniu podania žiadosti a schválenie spoluúčasti na projekte
z Envirofondu „Zaobstaranie techniky na podporu zberu triedeného odpadu
v obci Černík“
Z Envirofondu žiadame prostriedky v sume približne 79 000 EUR na kúpu traktora,
kontajnerov a čelného nakladača s príslušenstvom pre náš zberný dvor. Naša prípadná
spoluúčasť predstavuje 5% z kalkulovanej ceny.
Uznesenie číslo XV/11/10122021
K schváleniu podania žiadosti a schválenie spoluúčasti na projekte z Envirofondu
„Zaobstaranie techniky na podporu zberu triedeného odpadu v obci Černík“
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Podanie žiadosti a schválenie spoluúčasti na projekte z Envirofondu „Zaobstaranie techniky na
podporu zberu triedeného odpadu v obci Černík“ vo výške 4 000 €. V prípade úspešnosti sa
upraví rozpočet pre rok 2022 a finančné prostriedky sa budú čerpať z prostriedkov minulých
rokov.

/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

13. K prerokovaniu platu starostu obce na rok 2022
Uznesenie číslo XV/12/10122021
K prerokovaniu platu starostu obce na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu o 25%.
/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

14. Schválenie návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Černík na I. polrok 2022
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce o predstavenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Černík na I. polrok 2022.
Uznesenie číslo XV/13/10122021
K schváleniu návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík na I.
polrok 2022
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Černík na I. polrok 2022, ktorý je
prílohou č. 13.
/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

15. Správa audítora k účtovnému obdobiu 2020
Správa audítora sa viaže k ukončenému roku 2020. Predseda komisie Mgr. Tomáš Stuchlý
prečítal správu audítora.
Uznesenie číslo XV/14/10122021
K správe audítora k účtovnému obdobiu 2020
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- berie na vedomie
Správu audítora k účtovnému obdobiu 2020. Správa audítora je prílohou č. 14.

16. Schválenie prenájmu parcely č. 4607, 4338 a 4608 za účelom vybudovania
miestnej komunikácie na náklady súkromného investora
Jedná sa o cestnú komunikáciu za firmou VUMZ SK v smere k soche sv. Urbana na viniciach
v dĺžke cca 128 metrov, ktorú vybuduje súkromná spoločnosť na svoje vlastné náklady. Pre
zrealizovanie uvedeného je nutné odsúhlasiť prenájom tých častí parciel č. 4607, 4338 a 4608
ktoré sú špecifikované v zmysle koordinačnej situácie, ktorá tvorí prílohu Zmluvy o nájme
pozemku.
Uznesenie číslo XV/15/10122021
K schváleniu prenájmu parcely č. 4607, 4338 a 4608 za účelom vybudovania miestnej
komunikácie na náklady súkromného investora
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Vybudovanie prístupovej miestnej komunikácie na obecnom pozemku parcely č. 4607, 4338 a
4608 podľa návrhu koordinačnej situácie na náklady Nájomcu ako investora. Za účelom
naplnenia obsahu obecné zastupiteľstvo ďalej schvaľuje Zmluvu o nájme pozemku, ktorá tvorí
prílohu č. 15 tohto uznesenia a ktorej prílohy sú aj návrh koordinačnej situácie príloha č. 15a
a technická správa príloha č. 15b. OZ ďalej schvaľuje budúcu Zmluvu o uzavretí budúcej
darovacej zmluvy, ktorá je prílohou č. 16 a ktorej príloha je Darovacia zmluva 16a.
/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: 6 (Milan Vašek, Peter Kozár, Ing. Mário Novák, Mgr. Tomáš Stuchlý, Ing. Marián Miko,
Mgr. Alena Vráblová)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Marcel Kúkela)
Nehlasoval: 0

17. Schválenie podania žiadosti a schválenie spoluúčasti vo výške 40 000 € na
projekte „Zberný dvor v obci Černík“ a uzatvorenie zmluvy o NFP
Z Kohézneho fondu žiadame prostriedky v sume približne 573 000 EUR na rekonštrukciu
zberného dvora. Naša prípadná spoluúčasť predstavuje 5% z kalkulovanej ceny, čo predstavuje
40 000 €.
Uznesenie číslo XV/16/10122021
K schváleniu podania žiadosti a schváleniu spoluúčasti vo výške 40 000 € na projekte
„Zberný dvor v obci Černík“ a uzatvoreniu zmluvy o NFP
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
Podanie žiadosti a schválenie spoluúčasti vo výške 40 000 € na projekte „Zberný dvor v obci
Černík“, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 a uzatvorenie zmluvy o NFP.
/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

18. Diskusia
Na začiatok si zobral slovo starosta obce, aby oznámil prítomným, že sme zrekonštruovali
verejné osvetlenie v celej obci, no určité detaily ešte potrebujeme dorobiť, vrátane nových
rozvádzačov a prípravy na verejné osvetlenie v smere na družstvo.
V mesiaci december sme zrekonštruovali náš kultúrny dom, vymenili plastové okná,
zrekonštruovali kúrenie, vrátane kotla, ktorý bol výrazne zastaralý. Na túto rekonštrukciu sa
nám podarilo získať dotáciu v sume cca 20 000 EUR. V súčasnosti pokračujú dokončovacie
práce, ako rekonštrukcia obloženia stien kultúrneho domu a maľovanie, ktoré si robíme vo
vlastnej réžii s pomocou Černík Servis.
Zakúpili sme vianočnú výzdobu, ktorú sme umiestnili pred náš obecný úrad. Dúfame, že aj
takáto výzdoba spríjemní vianočnú atmosféru v našej obci.
Napriek veľmi zložitej situácii na trhu s kompostérmi sa nám podarilo ich zabezpečiť
v požadovanom množstve. Kompostéry začneme postupne distribuovať do domácností ktoré
o ne požiadali.

V oblasti IT máme implementovaný v rámci našej internej siete hardvérový firewall, ktorý
chráni naše obecné dáta pred kybernetickými útokmi a umožňuje zabezpečenú online prácu na
serveri aj cez vzdialený prístup.
Nainštalovali sme elektronický dochádzkový systém do našej posilňovne a vstup do týchto
priestorov bude postupne možný už len s použitím ID kariet. Tým budeme predchádzať
neoprávneným vstupom a neoprávnenému vytváraniu kópií klasických kľúčov s ktorým sme
mali dlhoročné problémy.
Ďalej sme vymenili elektroinštaláciu a ponorku, ktorá tlačí vodu do všetkých kohútikov na
miestnom cintoríne, nakoľko staré čerpadlo už vypovedalo službu. Tento krok nám zabezpečí
stabilný prístup k vode v jarných a hlavne letných mesiacoch.
Marcel Kúkela sa zapojil do diskusie so žiadosťou o kúpu reklamných predmetov ako odmenu
pre deti a školákov pri obecných akciách.

19. Záver
Na záver poprial pán starosta všetkým príjemný zvyšok večera a zaželal požahnané vianočné
sviatky a šťastný nový rok 2022.

V Černíku 10.12.2021

Zapísala: Ing. Jana Čurgaliová
Overovatelia zápisnice: Marcel Kúkela

Peter Kozár

