
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa 

11.09.2015 
 
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. Kontrola uznesení 
5. Schválenie úpravy rozpočtu  obce Chvojnica 
6. Návrh a schválenie úprav v budove OcÚ  
7. Návrh nájomnej zmluvy na pohostinstvo vo Chvojnici 
8. Žiadosť k realizácií rekonštrukcie verejného osvetlenia – žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok KaHR-22VS-1501 
9. Schválenie uznesení 
10. Diskusia 
11. Záver 
 

Bod č. 1 – Otvorenie  
Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. Prítomní boli 4 
poslanci Obecného zastupiteľstva, pani Mária Mjartanová  bola ospravedlnená. 
 
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice  
za zapisovateľku bola určená pani Pernišová a overovatelia pani Pravdová a  pán Babitz. 
OZ schvaľuje zapisovateľa : Annu Pernišovú a overovateľov zápisnice: Karolínu 
Pravdovú  a Tóberta Babitza. 
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 uznesení 
Zastupiteľstvo konštatovalo, že všetky uznesenia boli splnené. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 
 



Bod č. 5 – Schválenie 1. úpravy rozpočtu obce Chvojnica 
Poslancom bol predložený 1. návrh úpravy rozpočtu obce.  
Príjmy obce boli zvýšené v položkách  ako sú transfery  na voľby, rodinné prídavky a hmotná 
núdza, kde sme osobitným príjemcom pre p. Lackovú, životné prostredie, vratky z ÚPSVaR, 
kde nám preplácajú 80% mzdy zamestnanca na §50j. Sú to položky, ktoré nám prídu na účet 
a vzápätí ich my poukazujeme napr.  pani Lackovej, na mzdu a zvyšné idú účelovo do výdaja. 
Vo výdavkoch  boli presúvané z položky, ktorá  mala nižšie plnenie,  do položky, kde nám 
finančné prostriedky chýbali. Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici schválilo 1. úpravu rozpočtu 
obce  bez výhrad. 1. úprava rozpočtu  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
OZ schválilo 1. úpravu rozpočtu obce Chvojnica bez výhrad. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 – Návrh a schválenie úprav v budove OcÚ  
Pán starosta predniesol návrh na stavebnú úpravu časti budovy OcÚ – bývalého obchodu, kde 
má záujem podnikateľka z Prievidze prevádzkovať pohostinstvo. Predložil aj nakreslený 
návrh, ako by to malo po úprave vyzerať. Stavebné úpravy by išli 50 % obec a 50% nájomca, 
lebo pohostinstvo bude služba pre občanov. Navrhol, že schodisko, priečky a WC bude 
financovať obec a zvyšné práce nájomca. Poslanci požadovali predložiť projekty, finančný 
rozpočet  a cenovú ponuku na celú prerábku. Nesúhlasili s príspevkom obce na stavebné 
úpravy, lebo nie je záruka, že pohostinstvo bude prosperovať a nájomca neukončí prenájom 
skôr, ako sa nám vrátia vložené prostriedky späť formou nájmu. Navrhli, aby si nájomca 
požadované úpravy urobil na vlastné náklady a obec mu vynaložené náklady zohľadní 
v nájomnej zmluve, kde sa presne uvedie dátum, do kedy nebude platiť nájom. Nájomná 
zmluva sa dá vypracovať právnikovi.  
OZ schválilo , že nájomca si urobí stavebné a s tým spojené práce na vlastné náklady, čo 
mu bude zohľadnené v nájomnej zmluve, ktorú nám vyhotoví právnik. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7 – Návrh nájomnej zmluvy na pohostinstvo vo Chvojnici 
Uvedený bod bol odložený. 
 
Bod č. 8 – Žiadosť k realizácií rekonštrukcie verejného osvetlenia – žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok KaHR-22VS-1501 – verejné osvetlenie v obci je zastaralé 
a treba časté opravy, preto sa obec snaží získať finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu, 
čím by sme dosiahli nižšiu spotrebu energie, pribudlo by 19 kusov nových lámp, vybudujú sa 
nové rozvodné skrine – bude sa dať regulovať osvetlenie. Starý projekt na verejné osvetlenie 
bol použitý ako pomôcka, lebo nespĺňa normy EU, preto misí byť prepracovaný. Nový 
projekt vypracuje p. Sanitra z Banskej Bystrice a predbežná cena je 80.000 €. 
OZ schválilo podanie žiadosti na projekt „Renovácia verejného osvetlenia“ predkladaný 
v rámci výzvy z Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 
Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre 
mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR-22VS-1501 
Hlasovanie: 
Za: 4                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
 
 
 



Bod č. 9 – Schválenie uznesení 
Uznesenia č. 39 – 43 boli schválené. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 10 – Diskusia 
Pani Mišiaková sa informovala o pozemkoch na predaj – čakáme na odhad. 
Pani Kotianová sa zaujímala o vodovod Majer, prečo sa už nerealizuje jeho rekonštrukcia, 
lebo na rekonštrukciu netreba stavebné povolenie. Pán starosta odpovedal, že treba stavebné 
povolenie, lebo vodovod ide po cudzích pozemkoch. Ďalej informoval, že voda sa berie 
z potoka, preto treba zachytiť prameň a nie je naprojektovaná úpravňa vody, ochranné pásmo 
vody, oplotenie  a hydrogeologický posudok . Pani Kotianová si myslí, že projekt na vodu je 
v poriadku a že uvedené doklady nechýbajú, ale pôjde si to overiť za pánom Poliakom, ktorý 
vypracovával projekt a odovzdal jej ho s tým, že je tam všetko, čo má byť – že je kompletná. 
Ak nie je, požiada pána Poliaka, aby to čo najskôr doplnil. 
Pani Grešnerová upozornila na autá, ktoré vozia štiepku a drevo, jazdia veľmi rýchlo, 
bezohľadne, ľuďom praskajú múry domov. Navrhla upozorniť políciu, aby vykonávali 
kontrolu rýchlosti v obci, prípadne preváženie naložených áut. 
Pán starosta pozval občanov na 19.09.2015 do Nitrianského Pravna, kde sa konajú Dni 
Pravnianskej doliny. Jednotlivé obce sa prezentujú varením dedinských špecialít. Naša obec 
bude pripravovať šišky, ktoré bude piecť pani Pravdová. 
Poslanci opätovne upozornili na odpad pri OcÚ, navrhli KUKA nádoby pre chatárov, aby sa 
kuchynský odpad neuskladňoval pri budove OcÚ. Niektorí nezodpovední chatári hádžu odpad 
do kanálov. Navrhli, aby pán Ondrušek mal na starosti skládku pri OcÚ. Ďalej navrhli, aby sa 
od cesty dal plot, aby nebolo vidieť ten bordel. Pán starosta rozmýšľa nad kamerami, ale od 
01.01.2016 ide do platnosti nový zákon o odpadoch, tak uvidíme, čo nám to prinesie. 
Pani Mišiaková navrhla, aby sa vyčistil starý cintorín a hlavne staré kríže, potom sa dá 
vyhlásiť za kultúrnu pamiatku. 
 
 
Bod č. 11 – Záver 
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OU ukončil. 
 
V Chvojnici, 11.09.2015 
 
Zapísal: Anna Pernišová 
 
 
Overovatelia zápisnice:     Karolína Pravdová 
                                           Róbert Babitz 
 
 
 
 
 
 


