ZÁPISNICA
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Černíku,
ktoré sa konalo dňa 30. augusta 2021 o 18.00 hodine
v zasadačke obecného úradu v Černíku

ZÁPISNICA
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Černíku,
ktoré sa konalo dňa 30. augusta 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 XIV/1/30082021
K schváleniu programu
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 30.08.2021, nasledovne:
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia z 13. zasadnutia OZ
Úprava rozpočtu na rok 2021
Prerokovanie žiadosti p. Martina Šulíka o udelenie súhlasu s osadením kvetináčov na
verejné priestranstvo
6. Prerokovanie žiadosti o vybudovanie ochranného zábradlia pred rodinným domom
č. 158
7. Diskusia
8. Záver
1.
2.
3.
4.
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
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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 Ing. Marián Miko.

3. Kontrola uznesenia z 13. zasadnutia OZ
Starosta obce oznámil, že uznesenia z 13. zasadnutia OZ sú splnené. Požiadal predsedu komisie
Mgr. Tomáša Stuchlého, aby prečítal stanovisko k plneniu uznesení z 13. zasadnutia OZ.

Uznesenie číslo XIV/2/30082021
Ku kontrole uznesenia z 13. zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- konštatuje, že
Uznesenia z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Černíku sú splnené.

4. Úprava rozpočtu na rok 2021
Peniaze na tieto aktivity ako je rekonštrukcia verejného osvetlenia a rekonštrukcia kultúrneho
domu boli v čase schvaľovania rozpočtu plánované z rozpočtu bežného roka. Vzhľadom na
aktuálnu situáciu je potrebné tieto investície kryť z prostriedkov minulých rokov kde
rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 10 800,00 € a spoluúčasť na rekonštrukcii
kultúrneho domu vo výške 8 000,00 € bude krytá z prostriedkov minulých rokov.
Uznesenie číslo XIV/3/30082021
K úprave rozpočtu na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 10 800,00 € a spoluúčasť na
rekonštrukcii kultúrneho domu vo výške 8 000,00 € 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
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Nehlasoval: 0

5. Prerokovanie žiadosti Martina Šulíka o udelenie súhlasu s osadením
kvetináčov na verejné priestranstvo
Dňa 11.08.2021 nám bola doručená žiadosť o osadenie kvetináčov na verejnom priestranstve
pred rodinným domom vedľa miestneho pohostinstva. Dôvod osadenia kvetináčov je, aby
zákazníci pohostinstva neblokovali príjazd k rodinnému domu žiadateľa.
Uznesenie číslo XIV/4/30082021
K prerokovaniu žiadosti Martina Šulíka o udelenie súhlasu s osadením
kvetináčov na verejné priestranstvo

Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- schvaľuje
žiadosť Martina Šulíka o udelenie súhlasu s osadením kvetináčov na verejné priestranstvo,
s usmernením Regionálnej správy a údržby ciest Nové Zámky. Žiadosť p. Šulíka je prílohou
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

6. Prerokovanie žiadosti o vybudovanie ochranného zábradlia pred
rodinným domom č. 158
Dňa 13.8.2021 nám bola doručená žiadosť o vybudovanie ochranného zábradlia na verejnom
priestranstve pred rodinným domom č. 158. Žiadateľ uvádza ako dôvod osadenia ochranného
zábradlia ochranu plynovej prípojky a plotu na rodinnom dome vlastníka nehnuteľnosti. Táto
nehnuteľnosť sa nachádza na križovatke na vjazde do obce v smere z Komjatíc.

Uznesenie číslo XIV/5/30082021
K prerokovaniu žiadosti o vybudovanie ochranného zábradlia pred rodinným domom
č. 158

4

Obecné zastupiteľstvo v Černíku
- odporúča
kontaktovať Regionálnu správu a údržbu ciest Nové Zámky. Žiadosť o vybudovanie
ochranného zábradlia tvorí prílohu č. 2.

7. Diskusia
Starosta obce si zobral slovo ako prvý a informoval o aktivitách ktoré sa udiali, alebo sa v obci
plánujú. Za posledné tri mesiace sa nám podarilo zrekonštruovať volejbalové ihrisko, na ktoré
srdečne pozívame všetkých občanov.
V júli sme vyčistili cestu cez staré družstvo, pevne veríme, že bude dobre slúžiť peším,
cyklistom, alebo aj drobnej motorovej doprave.
V auguste sa nám za pomoci darcu, ktorý nechcel byť menovaný a Martina Vrábela podarilo
nainštalovať klimatizáciu do materskej školy do obidvoch tried, ktorým týmto spôsobom
poďakoval.
Starosta obce poďakoval aj Pavlovi Jakabovičovi staršiemu za pomoc s opravou verejného
osvetlenia v časti Beťár.
Vo vlastnej réžii sme urobili protipovodňové opatrenia v poštovej a novej ulici, kde je výtlak
do ČOV, keďže pri výdatnejších dažďoch zrážková voda spôsobovala veľké problémy
občanom a aj samotnej doprave. Poslanec M. Miko sa zapojil a upozornil starostu na rovnaký
problém aj v hornej časti obce, na novej uličke. Starosta prisľúbil preverenie situácie a jej
nápravu.
Starosta obce ďalej informoval, že v septembri je plánovaná výmena verejného osvetlenia
v celej obci, takže poprosil občanov o ústretovosť a trpezlivosť, keďže rekonštrukcia si môže
vyžiadať aj prípadnú dočasnú odstávku niektorých domácností od elektrickej energie na
nevyhnutný čas rekonštrukcie.
Pani riaditeľka MŠ Černík Marta Zradulová skončila vo svojej funkcii ku dňu 31.08.2021 a
preto si zobrala slovo a poďakovala p. starostovi a prítomným poslancom za príjemnú
spoluprácu počas výkonu svojej funkcie. Pán starosta jej poprial pevné zdravie a poďakoval za
profesionálne vykonávanie svojej dlhoročnej funkcie a dobrú spoluprácu.

8. Záver
Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial príjemný zvyšok večera.

V Černíku 30.08.2021

Zapísala: Ing. Jana Čurgaliová
Overovatelia zápisnice: Marcel Kúkela

Peter Kozár
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