
UZNESENIA 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chvojnici zo dňa 30.11.2016 
 
 
 

Uznesenie č. 30/2016  
OZ schvaľuje zapisovateľa: Annu Pernišovú a overovateľov zápisnice Karolínu 
Pravdovú  a Róberta Babitza. 
Hlasovanie za: 3 
 
Uznesenie č. 31/2016 
OZ schválilo predložený program bez pripomienok  
Hlasovanie za: 3  
 
Uznesenie č. 32 /2016  
OZ schválilo návrh VZN č.3 a ruší  VZN č. 1 o podmienkach chovu a držania 
domácich a úžitkových zvierat pre obec Chvojnica. 
Hlasovanie za: 3  
 
Uznesenie č. 33/2016  
OZ schválilo návrh VZN č. 4/2016 a ruší VZN č. 3 o podmienkach držania psov. 
Hlasovanie za: 3.  
 
Uznesenie č. 34/2016  
OZ schválilo návrh VZN č. 5/2016, ktorým sa ruší  VZN č. 5 o vytváraní zdravého 
životného prostredia, ochrane verejného poriadku a zelene. 
Hlasovanie za: 3. 
 
Uznesenie č. 35/2016  
OZ schvaľuje návrh VZN č. 6/2016, ktorým sa ruší VZN č. 7 o podmienkach 
podnikania. 
Hlasovanie za: 3. 
 
Uznesenie č. 36/2016  
OZ schválilo  návrh VZN č. 7/2016,  ktorým sa ruší  VZN č. 10 sadzobník cien. 
Hlasovanie za: 3. 
 
Uznesenie č. 37/2016  
OZ schválilo návrh č. 8/2016, ktorým sa ruší  VZN č. 14 o poriadku pohrebiska. 
Hlasovanie za: 3. 
 
Uznesenie č. 38/2016  
OZ schválilo návrh č. 9/2016, ktorým sa ruší   VZN č. 15 o ochrane nefajčiarov. 
Hlasovanie za: 3. 
 
Uznesenie č. 39/2016  
OZ schválilo návrh VZN č. 10/2016,  ktorým sa ruší VZN č. 23 o núdzovom 
zásobovaní pitnou vodou. 
Hlasovanie za: 3 



 
Uznesenie č. 40/2016  
OZ schválilo 1. zmenu rozpočtu obce Chvojnica na rok 2016 bez pripomienok. 
Hlasovanie za: 3 
 
Uznesenie č. 41/2016  
OZ schválilo parcelu č. 270/1 vo výmere 644m2  za prebytočný majetok obce 
Chvojnica. 
Hlasovanie za: 3 
 
Uznesenie č. 42/2016  
OZ schválilo odpredaj pozemku č. 270/1 vo výmere 644m2  v zmysle §9a ods.1 
písm.c/ Zák. 138/1991 Z.z. priamym predajom   
Hlasovanie za:  3 
 
Uznesenie č. 43/2016  
OZ schválilo príspevok pri narodení dieťatka vo výške 30 EUR s  podmienkou, že sa 
zúčastnia uvítania do života na OcÚ. 
Hlasovanie za: 3 
 
Uznesenie č. 44/2016  
OZ schválilo zvýšenie platu starostu obce Chvojnica o 45% k mesačnému platu v 
zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 s účinnosťou od 01.11.2016 do 31.12.2016. 
Hlasovanie za: 3 
 
Uznesenie č. 45/2016  
OZ schválilo zvýšenie platu starostu obce Chvojnica o 10% k mesačnému platu v 
zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 s účinnosťou od 01.01.2017. 
Hlasovanie za: 3 
 
Uznesenie č. 46/2016  
OZ schvaľuje zvýšenie odmeny poslancom  za zastupiteľstvo vo výške 10 EUR a za 
účasť na akcií OcÚ 15 EUR s účinnosťou od 01.01.2017. 
Hlasovanie za: 3 
 
Uznesenie č. 47/2016 
OZ schvaľuje cenník za služby a prenájom hnuteľných vecí , ktoré sú majetkom obce 
s účinnosťou od 01.01.2017. 
Hlasovanie za: 3 
 
 
V Chvojnici, dňa 30.11.2016      
  
 
 
 
                                                                              ................................................. 
                                                                                     Branislav Dobrotka 

                                                        starosta obce 


