Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa
15.06.2016
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. Záverečný účet obce Chvojnica za rok 2015
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
7. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Chvojnica
8. Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 227 – majetok obce
9. Diskusia, rôzne
10. Záver
Bod č. 1 – Otvorenie
Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. Prítomní boli 3
poslanci Obecného zastupiteľstva. Pani Mjartanová a Grešnerová sa ospravedlnili.
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
za zapisovateľku bola určená Anna Pernišová a overovatelia pán Róbert Babitz a pani
Karolína Pravdová..
OZ schvaľuje zapisovateľa : Anna Pernišová a overovateľov zápisnice: Róbert Babitz
a Karolína Pravdová.
Hlasovanie:
Za: 3
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: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 4 – Kontrola uznesenia
Uznesenia zo zasadnutia OcU zo dňa 19.05.2016 boli splnené.
Hlasovanie:
Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

Bod č. 5 – Záverečný účet obce Chvojnica za rok 2015
Prítomní boli oboznámení so Záverečným účtom obce Chvojnica za rok 2015, čiže
s výsledkom hospodárenia. Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol
schválený na zasadnutí OcÚ dňa 24.11.2014 a jeho úpravou zo dňa 11.09.2015. Za rok 2015
obec hospodárila s prebytkom, ktorý bol k 31.12.2015 vo výške 6.542,71 €. Uvedená čiastka
bude použitá na tvorbu rezervného fondu.
OZ schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 6542,71 EUR.
Hlasovanie:
Za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2015
Hlavný kontrolór pani Slávka Gregorová oboznámil prítomných so Stanoviskom k návrhu
Záverečného účtu za rok 2015. Konštatovala, že kontrolnou činnosťou vykonávanou v roku
2015 neboli zistené nedostatky, ktoré by poukazovali na nehospodárne, neefektívne
a neúčelné nakladanie s finančnými prostriedkami obce. Na základe zistených skutočností
doporučuje predložený záverečný účet obce Chvojnica za rok 2015 schváliť podľa zákona
o rozpočtových pravidlách výrokom BEZ VÝHRAD.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Hlasovanie:
Za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 7 – Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Chvojnica
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci
Chvojnica predniesol pán starosta. Uvedené VZN upravuje podrobnosti o nakladaní so
zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu
a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym
odpadom, o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu
komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemového odpadu a odpadu domácností s obsahom
škodlivých látok, o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu a o spôsobe zberu
drobného stavebného odpadu. V obci budú vybudované zberné miesta.
OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Chvojnica
Hlasovanie:
Za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 8 – Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 227 – majetok obce
Pani Chrenková si podala žiadosť na odkúpenie pozemku parc. č. 227, ktorý susedí s jej
pozemkom. Jedná sa o cestu, o ktorú sa nik nestará. Poslanci s odpredajom nesúhlasia, cesta
má byť zachovaná, aby bol prístup na ďalšie pozemky.
OZ neschvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 227.
Hlasovanie:
Za: 0
proti: 3
zdržal sa: 0

Bod č. 9 - Diskusia
Poslanci navrhli spíliť stromy na cintoríne, ktoré ohrozujú hroby. Červený smrek tiež
navrhujú zlikvidovať.
Ďalej navrhli spílenie 2 ks tuje pred kostolom, ktoré sa opierajú o omietku kostola a tým ničia
omietku na kultúrnej pamiatke.
Obec ide vybudovať oddychovú zónu v obci, vyrovná sa terén, zabudujú sa lavičky
a informačná tabuľa.
Pani Babicová sa spýtala, prečo sa nevypilujú stromy okolo cesty a prečo sa nerobila
rekonštrukcia verejného osvetlenia..
Pán starosta jej odpovedal – nedostali sme na výrub povolenie a preto sa vypilujú postupne
v malých úsekoch. Na VO nám schválili 80.000 EUR, ale pre nedostatok času sa nedala
rekonštrukcia realizovať. Pri nedodržaní termínu nám hrozili vysoké pokuty, na ktoré by naša
obec nemala financie.
Voda na Majeri – robia sa momentálne pravidelné merania prítoku vody.
Dňa 16.07.2016 sa bude konať obecná zábava, poslanci požadujú živú hudbu.
Poslanci navrhli zakúpiť kameru na snímanie odpadu pri OcÚ a ozvučenie s mikrofónom.
Bod č. 8-Záver
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OcÚ
ukončil.
V Chvojnici, 15. júna 2016
Zapísal: Anna Pernišová
Overovatelia zápisnice:

Karolína Pravdová
Róbert Babitz

