
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa 

30.11.2016 
 
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. Návrh VZN č. 3/2016, ktorý ruší VZN č. 1 o podmienkach chovu a držania domácich 

a úžitkových zvierat pre obec Chvojnica  
6. Návrh VZN č. 4/2016, ktorý ruší VZN č. 3 o podmienkach držania psov  
7. Návrh VZN č. 5/2016, ktorý ruší VZN č.5 o vytváraní zdravého životného prostredia, 

ochrane verejného poriadku a zelene  
8. Návrh VZN č. 6/2016, ktorý ruší VZN č.7 o podmienkach podnikania  
9. Návrh VZN č. 7/2016, ktorý ruší VZN č. 10 sadzobník cien  
10. Návrh VZN č. 8/2016, ktorý ruší VZN č. 14 o poriadku pre pohrebiská  
11.  Návrh VZN č. 9/2016, ktorý ruší VZN č. 15 o ochrane nefajčiarov  
12. Návrh VZN č. 10/2016, ktorý ruší VZN č. 23 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou  
13. Úprava rozpočtu pre rok 2016 
14. Schválenie prebytočného majetku obce pozemok parc č. 270/1 za účelom predaja 
15. Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. KN C 270/1 k.u.Chvojnica 
16. Diskusia + rôzne  
17. Záver 

 
 
 
Bod č. 1 – Otvorenie  
Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. Prítomní boli 3 
poslanci Obecného zastupiteľstva. Pani Mjartanová sa ospravedlnila a pán Štefan bol PN. 
 
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:  Róberta 
Babitza a Karolínu Pravdovú. 
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 
Pán starosta konštatoval, že uznesenia zo zasadnutia OcU zo dňa 08.09.2016 boli splnené. 
 
Bod č. 5 – Návrh VZN č. 3/2016, ktorý ruší  VZN č. 1 o podmienkach chovu a držania 
domácich a úžitkových zvierat pre obec Chvojnica 
Prítomní boli oboznámení s návrhom VZN č. 3, ktorý ruší  VZN č. 1 o podmienkach chovu 
a držania domácich a úžitkových zvierat pre obec Chvojnica.  
OZ schvaľuje návrh VZN č.3 a ruší  VZN č. 1 o podmienkach chovu a držania domácich 
a úžitkových zvierat pre obec Chvojnica. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                   proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 - Návrh VZN č. 4/2016, ktorý ruší VZN č. 3 o podmienkach držania psov  
Prítomní boli oboznámení s Návrhom VZN č. 4, ktorý ruší  VZN č. 3 o podmienkach držania 
psov.    
OZ schvaľuje návrh VZN č. 4/2016 a ruší VZN č. 3 o podmienkach držania psov. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7 – Návrh VZN č. 5/2016, ktorý ruší VZN č.5 o vytváraní zdravého životného 
prostredia, ochrane verejného poriadku a zelene  
Prítomní boli oboznámení s návrhom  VZN č. 5/2016, ktorý ruší VZN č. 5 o vytváraní 
zdravého životného prostredia, ochrane verejného poriadku a zelene. 
OZ schvaľuje návrh VZN č. 5/2016, ktorým sa ruší  VZN č. 5 o vytváraní zdravého 
životného prostredia, ochrane verejného poriadku a zelene. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 8 – Návrh VZN č. 6/2016, ktorý ruší VZN č.7 o podmienkach podnikania 
Prítomní boli oboznámení s návrhom VZN č. 6/2016, ktorý ruší  VZN č. 7 o podmienkach 
podnikania.    
OZ schvaľuje návrh VZN č. 6/2016, ktorým sa ruší VZN č. 7 o podmienkach 
podnikania. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 9 – Návrh VZN č. 7/2016, ktorý ruší VZN č. 10 sadzobník cien 
Prítomní boli oboznámení s návrhom VZN č. 7/2016, ktorý ruší VZN č. 10 sadzobník cien.   
OZ schvaľuje  návrh VZN č. 7/2016,  ktorým sa ruší  VZN č. 10 sadzobník cien. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
 



 
Bod č. 10 –  Návrh VZN č. 8/2016, ktorý ruší VZN č. 14 o poriadku pre pohrebiská 
Prítomní boli oboznámení s návrhom č. 8/2016, ktorý ruší  VZN č. 14 o poriadku pre 
pohrebiská.     
OZ schvaľuje návrh č. 8/2016, ktorým sa ruší  VZN č. 14 o poriadku pohrebiska. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 11 – Návrh VZN č. 9/2016, ktorý ruší VZN č. 15 o ochrane nefajčiarov 
Prítomní boli oboznámení  s návrhom VZN č. 9/2016, ktorý ruší VZN č. 15 o o ochrane 
nefajčiarov.    
OZ schvaľuje návrh č. 9/2016, ktorým sa ruší   VZN č. 15 o ochrane nefajčiarov. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 12 – Návrh VZN č. 10/2016, ktorý ruší VZN č. 23 o núdzovom zásobovaní pitnou 
vodou  
Prítomní boli oboznámení s návrhom č. 10/2016, ktorý ruší  VZN č. 23 o núdzovom 
zásobovaní pitnou vodou.   
OZ schvaľuje návrh VZN č. 10/2016,  ktorým sa ruší VZN č. 23 o núdzovom zásobovaní 
pitnou vodou.. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 13 - Úprava rozpočtu pre rok 2016 
Poslancom bol predložený návrh na 1. zmenu rozpočtu, ktorý poslanci schválili bez 
pripomienok. 
OZ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu obce Chvojnica bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 14 - Schválenie prebytočného majetku obce pozemok parc č. 270/1 za účelom 
predaja 
Na základe žiadosti  o odpredaj pozemku parc. Č. 270/1 v katastrálnom území Chvojnica sa 
poslanci  zhodli, že uvedený pozemok obec nepotrebuje, čiže je pre obec prebytočný majetok 
a súhlasia s odpredajom. 
OZ schvaľuje parcelu č. 270/1 vo výmere 644m2  za prebytočný majetok obce Chvojnica. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 15 -  Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. KN C 270/1 k.u.Chvojnica 
Pani Štefáková požiadala o kúpu pozemku parc. č. 270/1 v katastrálnom území Chvojnica. 
Obec dá vypracovať znalecký posudok na uvedený pozemok a ponúkne ho v zmysle §9a 
ods.1 písm.c/ Zák. 138/1991 Z.z. priamym predajom na predaj. 
OZ schvaľuje odpredaj pozemku č. 270/1 vo výmere 644m2  
Hlasovanie: 
Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
 
 



 
 
Bod č. 16 – Diskusia, rôzne 
Cintorín – upozorňujeme obyvateľov našej obce, že v prípade úmrtia rodinného príslušníka 
treba prísť na Obecný úrad, kde sa uzatvorí nájomná zmluva za hrobové miesto. 
 
Príspevok obce pri narodení dieťaťa poslanci navrhli v sume 30 EUR s podmienkou, že sa 
rodičia zúčastnia s dieťatkom uvítania deti do života na OcÚ. 
OZ schvaľuje príspevok pri narodení dieťatka vo výške 30 EUR s  podmienkou, že sa 
zúčastnia uvítania do života na OcÚ. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Pani Pravdová sa poďakovala p. starostovi, poslancom a pracovníkom OcÚ za prácu, ktorou 
zveľaďovali našu obec. Pán starosta sa sám postaral o opravu strechy na kostole, o vypílenie 
vianočných stromčekov, pravidelne vymieňa na verejnom osvetlení žiarivky a vykonáva 
mnoho drobných prác.  
Poslanci navrhli zvýšenie platu p. starostovi za mesiace november a december 2016 o 45% 
k mesačnému patu v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 25/1994. 
OZ schvaľuje 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                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Poslanci navrhli s účinnosťou od 01.01.2017 zvýšenie platu starostu obce Chvojnica o 10% 
k mesačnému platu v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/194. 
OZ schvaľuje 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                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Odmeny poslancom za účasť na zastupiteľstve a akciách OcÚ sú vo výške 5 EUR. Bolo 
navrhnuté zvýšiť tieto odmeny za zastupiteľstvo 10 EUR a za účasť na akcií OcÚ 15 EUR. 
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                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bol vypracovaný a predložený na posúdenie poslancami cenník za služby a prenájom 
hnuteľných vecí, ktoré sú majetkom obce. Poslanci predložený cenník schválili. 
OZ schvaľuje cenník za služby a prenájom hnuteľných vecí , ktoré sú majetkom obce 
s účinnosťou od 01.01.2017. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bolo navrhnuté zakúpiť pre starobných dôchodcov  kolekcie alebo salonky. Invalidní 
dôchodcovia, ktorí prinesú rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku dostanú tiež 
vianočné. 
 
Nezaplatené dane – treba pristúpiť k posielaniu výziev neplatičom.  



 
Občanom bolo navrhnuté, aby sa plocha pod cintorínom spevnila a vybudovalo sa tam 
parkovisko. Pán starosta povedal, že sa tam vozí stavebný materiál, čím sa spevní a vyrovná 
plocha. Pán Krovina navrhol vysypať plochu makadanom. 
Pod cintorínom treba vypíliť smreky, ktoré sú už vysoké. 
 
 
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OcÚ 
ukončil. 
 
 
V Chvojnici, 30. novembra 2016 
 
 
Zapísal: Anna Pernišová 
 
 
Overovatelia zápisnice:     Karolína Pravdová 
                                           Róbert Babitz 
 
 
 
 
 
 


