
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa 

26.02.2016 
 
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. Odpredaj pozemku parcelné číslo 409 
6. Schválenie kapitálových výdavkov – čerpanie rezervného fondu 
7. Schválenie uznesení 
8. Diskusia 
9. 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 pani Pravdová a Grešnerová. 
OZ schvaľuje zapisovateľa : Anna Pernišová a overovateľov zápisnice: Karolína 
Pravdová 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 – Odpredaj pozemku parc. č. 409 
OZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 409 pánovi Michalovi Štefanovi s manželkou za 
cenu 2,84 €/m2 za podmienky udania vecného bremena na prechod k rodinnému domu č. 98, 
na parcele číslo 410. Predaj bude posudzovaný ako prípad  hodný osobitného zreteľa s 
odôvodnením , že uvedený pozemok parc. č. 409 susedí s pozemkom č. 412/1 a 390, ktoré sú 
vo vlastníctve žiadateľov. Na uvedenom pozemku bude vybudovaná príjazdová cesta 
k rodinnému domu – novostavba.  



OZ schválilo odpredaj pozemku parc. č. 409 vo výmere 249 m2 s vecným bremenom na 
prechod k rodinnému domu č.  98  na parcele č. 410. Predaj bude posudzovaný ako 
prípad  hodný osobitného zreteľa s odôvodnením , že uvedený pozemok parc. č. 409 
susedí s pozemkom č. 412/1 a 390, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov. Na uvedenom 
pozemku bude vybudovaná príjazdová cesta k rodinnému domu – novostavba. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 – Schválenie kapitálových výdavkov – čerpanie rezervného fondu 
Pán starosta predniesol návrh na čerpanie rezervného fondu na tieto kapitálové výdavky:  

- Priepust – odvodnenie cesty pri bývalom  pohostinstve Chvojnička 
- Rekonštrukcia mostíka na miestnej komunikácií – Majer 
- Výmena nefunkčnej lampy na Majery  - rekonštrukcia 
- Oprava miestnej cesty pod lomom  

OZ schválilo čerpanie rezervného fondu na nasledovné  kapitálové výdavky: 
- Odvodnenie cesty pri bývalom pohostinstve Chvojnička 
- Rekonštrukcia mostíka na miestnej komunikácií – Majer 
- Rekonštrukcia lampy na zastávke autobusovej na Majeri 
- Oprava miestnej komunikácie pod lomom 

Hlasovanie: 
Za: 4                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7 – Schválenie uznesení 
Uznesenia boli schválené. 
 
Bod č.8 - Diskusia 
Poslanci upozornili, že na viacerých miestach vyteká voda na cestu, čo je spôsobené 
zahádzanými jarkami, ktoré by bolo dobre vyčistiť a prehĺbiť. Vybudovanie kanalizácie 
v našej obci nie je možné, lebo máme domy pod úrovňou cesty. 
Pani Pravdová upozornila, že nájomnú zmluvu mala robiť obec a nie pani Babitzová. No 
nájomná zmluva je v poriadku, nájom je na dobu neurčitú. 
Pán starosta oboznámil prítomných o rekonštrukcií oporného múru pri budove OcÚ, požiadal 
o financie správcu komunikácie. 
Odpady – rušia sa prístrešky na odpad na Majeri a pri Obecnom úrade, ktoré nahradia 
kontajnery. Termín pristavenia kontajnerov bude vyvesený  na úradnej tabuli obce, na 
internetovej stránke a bude aj vyhlásené v miestnom rozhlase. Plasty sú už odvážané priamo 
od domov raz za mesiac. Od 01.07.2016  budú zriadené miesta, kde sa bude triediť odpad 
podľa druhov. 
Pani Pravdová informovala prítomných, že odmena pre poslancov je nízka. Zatiaľ nemáme 
v rozpočte viac finančných prostriedkov. Do budúcna môžeme rátať s vyššou odmenou. 
Bolo navrhnuté, aby obec usporiadala zájazd. 
 
Bod č. 11-Záver  
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OU ukončil. 
 
 
V Chvojnici, 26.02.2016 
 
Zapísal: Anna Pernišová 
Overovatelia zápisnice:     Karolína Pravdová                                         Soňa Grešnerová 


