Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa
03.07.2015
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.

Privítanie, otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Kontrola uznesení
Schválenie záverečného účtu obce Chvojnica
Návrh VZN o doplnení VZN č. 5/2008 o vytváraní zdravého životného
Prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Chvojnica
7. Schválenie uznesení
8. Diskusia
9. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie
Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. Prítomní boli 3
poslanci Obecného zastupiteľstva, pani Mária Mjartanová a pán Róbert Babitz boli
ospravedlnení.
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
za zapisovateľku bola určená pani Pernišová a overovatelia pani Grešnerová pán Štefan.
OZ schvaľuje zapisovateľa : Annu Pernišovú a overovateľov zápisnice: Soňu
Grešnerovú a Ľudovít Štefan.
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 – Schválenie uznesení
Zastupiteľstvo konštatovalo, že všetky uznesenia boli splnené.
Hlasovanie:
Za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod č. 5 – Schválenie záverečného účtu obce Chvojnica
Poslancom bol doručený Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 na
pripomienkovanie. Záverečný účet bol zároveň zverejnený na vývesnej tabuli obce ako aj na
webovej stránke obce. Zo strany poslancov ani občanov nebola doručená žiadna otázka, resp.
pripomienka. Obec hospodárila so stratou. K záverečnému účtu obce a celoročnému
hospodáreniu obce bolo kontrolórkou obce Slávkou Gregorovou prednesená správa hlavného
kontrolóra za rok 2014. Stanovisko hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici zobralo správu hlavného kontrolóra obce na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici schválilo Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014 bez výhrad. Záverečný účet tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
OZ schválilo Záverečný účet obce Chvojnica bez výhrad.
OZ schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia z rezervného fondu vo
výške 572,86 EUR.
Hlasovanie:
Za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 6 – Návrh VZN o doplnení VZN č. 5/2008 o vytváraní zdravého životného
prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Chvojnica
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia
obce Chvojnica č. 5/2008 zo dňa 04.12.2008 a to nasledovne:
- Obyvatelia obce sú povinní na verejných priestranstvách a objektoch prístupných
verejnosti dodržiavať pravidlá občianskeho spolunažívania.
- Obyvatelia obce sú povinní v čase od 22.00 hodín do 06,00 hodín dodržiavať nočný
kľud. Výnimku tvorí usporiadanie verejného kultúrneho alebo športového podujatia,
ktoré sa môže uskutočniť len so súhlasom obce.
OZ schválilo VZN č. 26/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č.5/2008 o nasledovné:
- Obyvatelia obce sú povinní na verejných priestranstvách a objektoch
prístupných verejnosti dodržiavať pravidlá občianskeho spolunažívania.
- Obyvatelia obce sú povinní v čase od 22.00 hodín do 06,00 hodín dodržiavať
nočný kľud. Výnimku tvorí usporiadanie verejného kultúrneho alebo športového
podujatia, ktoré sa môže uskutočniť len so súhlasom obce.
Hlasovanie:
Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 0

Bod č. 7 – Schválenie uznesení
Uznesenia boli schválené.
Bod č. 8 – Diskusia
Poslanci sa zaujímali o vodovod Majer – čaká sa na finančné prostriedky.
Pozemok pod plánovanú bytovku – na kúpu pozemku obec nemá finančné prostriedky,
hľadajú sa iné možnosti.
Pán starosta informoval poslancov, že firma VOSPO má záujem z obce odvážať plasty,
a sklo zadarmo a navrhli, že by ich zberali po domoch, čím by sme docielili poriadok pri
OcÚ. Samozrejme, všetci občania a chatári budú vopred informovaní.
Pani Vovesová informovala, že keď prší, z cesty nad bývalou krčmou tečie voda na
parkovisko pred vstup na ich pozemok a tvoria sa nánosy blata. Žiada Obec o vyriešenie.
Pán Antaš sa sťažoval na suseda, na chate máva cudzích mladých ľudí, ktorí sa nemiestne
správajú, hlasno púšťajú hudbu.

Bod č. 9 – Záver
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OU ukončil.
V Chvojnici, 03.07.2015
Zapísal: Anna Pernišová

Overovatelia zápisnice:

Soňa Grešnerová
Ľudovít Štefan

