
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa 

08.09.2016 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva /OZ/ vo Chvojnici bolo zvolané na základe § 12 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, s určením miesta a času konania 
zasadnutia. Zasadnutie otvoril starosta obce Branislav Dobrotka, ktorý všetkých prítomných 
privítal. 
 
Starosta obce predložil na rokovanie nasledovný program: 
 

1. Privítanie, otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola uznesenia 
5. Protest prokurátora proti VZN č. 1 o podmienkach chovu a držania domácich 

a úžitkových zvierat pre obec Chvojnica 
6. Protest prokurátora proti VZN č. 3 o podmienkach držania psov 
7. Protest prokurátora proti VZN č. 5 o vytváraní zdravého životného prostredia, ochrane 

verejného poriadku a zelene 
8. Protest prokurátora proti VZN č. 7 o podmienkach podnikania 
9. Protest prokurátora proti VZN č. 10 sadzobník cien 
10. Protest prokurátora proti VZN č. 14 o poriadku pre pohrebiská 
11. Protest prokurátora proti VZN č. 14 o ochrane nefajčiarov 
12. Protest prokurátora proti VZN č. 23 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
13. Žiadosť o prenájom obecných priestorov k vybudovaniu potravín 
14. Diskusia, rôzne 
15. Záver 
 

 
Bod č. 1 – Otvorenie  
Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. Prítomní boli 4 
poslanci Obecného zastupiteľstva. Pani Mjartanová sa ospravedlnila. 
 
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice  
za zapisovateľku bola určená Anna Pernišová a overovatelia pán Ľudovít Štefan a pani Soňa 
Grešnerová. 
OZ schvaľuje zapisovateľa : Anna Pernišová a overovateľov zápisnice:  Ľudovít Štefan 
a Soňa Grešnerová. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 3 – Schválenie programu 
Pán starosta oboznámil prítomných s navrhnutým programom zasadnutia, ktorý bol prijatý 
bez výhrad. 
OZ schválilo predložený program bez pripomienok. 
Hlasovanie:  
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 



Bod č. 4 – Kontrola uznesenia 
Pán starosta konštatoval, že uznesenia zo zasadnutia OcU zo dňa 15.06.2016 boli splnené. 
 
Bod č. 5 - Protest prokurátora proti VZN č. 1 o podmienkach chovu a držania domácich 
a úžitkových zvierat pre obec Chvojnica 
Prítomní boli oboznámení s Protestom  prokurátora proti VZN č. 1 o podmienkach chovu 
a držania domácich a úžitkových zvierat pre obec Chvojnica, v ktorom je doporučené zrušiť 
uvedené VZN č. 1. 
OZ schvaľuje vyhovieť prokurátorovi a zrušiť VZN č. 1 o podmienkach chovu a 
držania domácich a úžitkových zvierat pre obec Chvojnica. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 - Protest prokurátora proti VZN č. 3 o podmienkach držania psov 
Prítomní boli oboznámení s Protestom  prokurátora proti VZN č. 3 o podmienkach držania 
psov, v ktorom je doporučené zrušiť uvedené VZN č. 3.  
OZ schvaľuje vyhovieť prokurátorovi a zrušiť VZN č. 3 o podmienkach držania psov. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7 – Protest prokurátora proti VZN č. 5 o vytváraní zdravého životného 
prostredia, ochrane verejného poriadku a zelene 
Prítomní boli oboznámení s Protestom  prokurátora proti VZN č. 5 o vytváraní zdravého 
životného prostredia, ochrane verejného poriadku a zelene, v ktorom je navrhnuté uvedené 
VZN č. 5 zrušiť. 
OZ schvaľuje vyhovieť prokurátorovi a zrušiť VZN č. 5 o vytváraní zdravého životného 
prostredia, ochrane verejného poriadku a zelene. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 8 – Protest prokurátora proti VZN č. 7 o podmienkach podnikania 
Prítomní boli oboznámení s Protestom  prokurátora proti VZN č. 7 o podmienkach 
podnikania, v ktorom je navrhnuté uvedené VZN č. 7 zrušiť.   
OZ schvaľuje vyhovieť prokurátorovi a zrušiť VZN č. 7 o podmienkach podnikania. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 9 – Protest prokurátora proti VZN č. 10 sadzobník cien 
Prítomní boli oboznámení s Protestom  prokurátora proti VZN č. 10 sadzobník cien, v ktorom 
je navrhnuté uvedené VZN č. 10 zrušiť.  
OZ schvaľuje vyhovieť prokurátorovi a zrušiť VZN č. 10 sadzobník cien. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 10 –  Protest prokurátora proti VZN č. 14 o poriadku pre pohrebiská 
Prítomní boli oboznámení s Protestom  prokurátora proti VZN č. 14 o poriadku pre 
pohrebiská, v ktorom je navrhnuté uvedené VZN č. 14 zrušiť.  
OZ schvaľuje vyhovieť prokurátorovi a zrušiť VZN č. 14 o poriadku pohrebiska. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 



Bod č. 11 – Protest prokurátora proti VZN č. 15 o ochrane nefajčiarov 
Prítomní boli oboznámení s Protestom  prokurátora proti VZN č. 15 o o ochrane nefajčiarov,   
v ktorom je navrhnuté uvedené VZN č. 14 zrušiť.  
OZ schvaľuje vyhovieť prokurátorovi a zrušiť VZN č. 15 o ochrane nefajčiarov. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 12 – Protest prokurátora proti VZN č. 23 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
Prítomní boli oboznámení s Protestom  prokurátora proti VZN č. 23 o núdzovom zásobovaní 
pitnou vodou,   v ktorom je navrhnuté uvedené VZN č. 23 zrušiť. 
OZ schvaľuje vyhovieť prokurátorovi a zrušiť VZN č. 23 o núdzovom zásobovaní 
pitnou vodou.. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 13 - Žiadosť o prenájom obecných priestorov k vybudovaniu potravín 
Prítomní boli oboznámení so žiadosťou na prenájom priestorov Požiarnej zbrojnice na 
prevádzku potravín. Nájomca si priestory upraví na vlastné náklady. Nájomné za uvedené 
priestory poslanci navrhli na prvých 12 mesiacov zadarmo, za energie paušál 50 € mesačne. 
Po  uplynutí 12 mesiacov nájom 100 € mesačne a energie podľa predchádzajúcej spotreby. 
Zmluvu pripraví pán starosta. 
OZ schvaľuje prenájom priestorov Požiarnej zbrojnice na prevádzku potravín. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 13 – Diskusia, rôzne 

- Pán starosta informoval prítomných o akcií, ktorá sa uskutoční dňa 17.09.2016 
v Nitrianskom Pravne – Deň obcí v Pravňanskej doline, poslanci navrhli grilovanie 
cigánskej pečienky, ktorá sa bude predávať v žemli. Výťažok z predaja pôjde na 
činnosť  ZMO. 

- Zo zábav sme nemali žiadny zisk, poslanci požiadali p. starostu, aby oslovil pani 
podnikateľku o príspevok na hudbu. 

- Poslanci upozornili na vodu, ktorá tečie po ceste pri kostole a pri Požiarnej zbrojnici. 
- Oddychová zóna – jej vybudovanie sa presúva na jar 2017. 
- Pani Pravdová upozorňuje na kostol – kultúrnu pamiatku, zakrestie je vlhké, je tam 

množstvo lietajúcich mravcov, padá omietka. Navrhuje zohnať klampiara na opravu 
strechy. 

- Pán starosta informoval prítomných o výmene 3 svietidiel na verejnom osvetlení 
a vybudovaní svietidla pri zastávke na Majery. 

 
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OcÚ 
ukončil. 
 
V Chvojnici, 08. septembra 2016 
 
Zapísal: Anna Pernišová 
 
Overovatelia zápisnice:     Soňa Grešnerová 
                                           Ľudovít Štefan 


