
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného 

dňa 06.02.2015  

 
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. Privítanie, otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Určenie zástupcu starostu 
5. Voľby členov komisií 
6. Návrh zrušenia VZN č. 17 o používaní zábavnej pyrotechniky 
7. Diskusia 
8. Záver 

 Bod č. 1, – Otvorenie Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. 
Prítomných  bolo všetkých 5 poslancov Obecného zastupiteľstva.    

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice za zapisovateľku bola 
určená Anna Pernišová a overovatelia pani Mjartanová a Grešnerová.OZ schvaľuje 
zapisovateľa : Anna Pernišová a overovateľov zápisnice: Mária Mjartanová a Soňa 
Grešnerová.  
Hlasovanie: Za: 5                                     proti: 0                                zdržal sa: 0   

Bod č. 3 – Schválenie programuPán starosta oboznámil prítomných s navrhnutým 
programom zasadnutia, ktorý bol prijatý bez výhrad. OZ schválilo predložený program bez 
pripomienok.  
Hlasovanie: Za: 5                                     proti: 0                                zdržal sa: 0  

Bod č. 4 – Určenie zástupcu starostu Za zástupcu starostu bola navrhnutá pani Mária 
Mjartanová. OZ schválilo za zástupcu starostu pani Máriu Mjartanovú bez pripomienok.  
Hlasovanie: Za: 5                                     proti: 0                                zdržal sa: 0  

Bod č. 5 – Voľba členov  komisií pri OZ Boli navrhnutí nasledovní členovia:-
          Kultúrna komisia – za člena  Ivana Ďurníková-          Finančná komisia - za člena 
Andrea GatialováZvyšných členov jednotlivých komisií si predsedovia určia na budúcom 
zasadnutí OZ.OZ schválilo uvedených členov komisií. 
Hlasovanie:Za: 5                                     proti: 0                                zdržal sa: 0  
 
Bod č. 6 – Návrh zrušenia VZN č. 17 o používaní zábavnej pyrotechnikyObecné 
zastupiteľstvo vyhovelo protestu okresného prokurátora na zrušenie  VZN č. 17 
o podmienkach používania zábavnej pyrotechniky zo dňa 21.12.2008 a navrhlo p. starostovi, 
aby vypracoval návrh na zrušenie uvedeného VZN č. 17.OZ schválilo vypracovanie návrhu 
na zrušenie VZN č. 17 o podmienkach používania zábavnej pyrotechniky.  
Hlasovanie: Za: 5                                     proti: 0                                zdržal sa: 0  



Bod č. 7 – doplnenie ďalšieho bodu programuOZ dodatočne schválilo ďalší bod programu 
a to návrh na vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu. Do komisie boli navrhnutí: 
Karolína Pravdová, Soňa Grešnerová a Róbert Babitz. Za predsedu komisie bol zvolený pán 
Robert Babitz.OZ schválilo ďalší bod programu.OZ schválilo vytvorenie komisie na 
ochranu verejného záujmu a predsedu uvedenej komisie Róberta Babitza.  
Hlasovanie: Za: 5                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 

 Bod č. 8 – Diskusia Pán starosta informoval občanov o obecnej zabíjačke, ktorá sa ma 
uskutočniť 14. februára 2015 v areáli budovy OcÚ o 14.00 hodine. Pani Pravdová nás 
podrobne informovala o pripravovaných kultúrnych akciách v roku 2015. Pán starosta 
informoval o návrhu začlenenia pozemkov časti Majer do obce Chvojnica.   

Bod č. 9 – Záver Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť 
a zasadnutie OU ukončil.    

V Chvojnici, 06.02.2015  
Zapísal: Anna Pernišová       
Overovatelia zápisnice:     Mária Mjartanová, Soňa Grešnerová 
  


