Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa
19.05.2016
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Privítanie, otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Kontrola uznesenia
Schválenie kapitálových výdavkov
Schválenie uznesení
Diskusia, rôzne
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 Róbert
Babitz.
OZ schvaľuje zapisovateľa : Anna Pernišová a overovateľov zápisnice: Ľudovit Štefan
a Róbert Babitz.
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
Uznesenia boli splnené.
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Bod č. 5 – Schválenie kapitálových výdavkov
Pán starosta predniesol návrh na čerpanie rezervného fondu na tieto kapitálové výdavky:
- Rekonštrukcia cesty dobudovaním odvodňovacieho žľabu pri bývalej krčme – máme
2 cenové ponuky, na veľkosť priepustu 50cm a 30cm.
Poslanci navrhli osloviť LESY, š.p., lebo ničia cesty pri zvážaní dreva. No dotáciu na
opravu cesty sme dostali v decembri 2015 vo výške 9.995€. Potom navrhli vybrať
lacnejší variant, čo je cca 2224€ bez DPH a veľkosť 30 cm..
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti Majer , v cene cca 900 €.
OZ schválilo čerpanie rezervného fondu na nasledovné kapitálové výdavky:
- Rekonštrukciu cesty dobudovaním odvodňovacieho žľabu veľkosť 30 cm, v cene
cca 2224 € bez DPH.
- Rekonštrukciu verejného osvetlenia na Majeri v cene cca 900 €.
Hlasovanie:
Za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 6 – Schválenie uznesení
Uznesenia boli schválené.
Bod č.7 - Diskusia
Bolo navrhnuté vybudovať 5 hniezd na ukladanie odpadu, pri OcÚ sa zruší skládka odpadu.
Pod kontajnery sa budú robiť spevnené plochy. Na Majeri je prísny zákaz vyhadzovať odpad.
Ak niekto odpad vyhadzovať bude treba to nahlásiť na OcÚ.
V našom kostole sa v sobotu uskutoční vystúpenie skupiny TENEREZA v sobotu 21.05.2016,
cena za vystúpenie 150€. Požiadame domácich obyvateľov aby dovolili a umožnili parkovať
pri ich domoch. Vystúpenie začne o 17:00 hod.
V piatok 03.06.2016 sa uskutoční ďalší koncert – vystúpia deti zo ZUŠ Nitr. Pravno.
Účinkujúci sa dopravia s rodičmi.
Dňa 11.06. 2016 sa uskutoční akcia Guláš fest na ktoré budeme potrebovať dať spraviť tričká
a zásterky, ďalšia akcia sa uskutoční dňa 02.07. 2016 Futbalový turnaj v Nitr. Pravne.
Bod č. 8-Záver
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OcÚ
ukončil.
V Chvojnici, 19.05.2016
Zapísal: Anna Pernišová
Overovatelia zápisnice:

Ľudovit Štefan
Róbert Babitz

