
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa 

15.05.2015 
 
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. Vyhlásenie hlavného kontrolóra obce Chvojnica 
6. Návrh VZN o zrušení VZN č. 17/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky 
7. Žiadosť k realizácií optických sieti národnou agentúrou pre sieťové 

A komunikačné služby 
8. Schválenie uznesení 
9. Diskusia 
10. Záver 
 

Bod č. 1 – Otvorenie  
Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. Prítomný boli 4 
poslanci Obecného zastupiteľstva, pani Mjartanová bola ospravedlnená.  
 
 
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice  
za zapisovateľku bola určená pani Pernišová a overovatelia pani Grešnerová pán Babitz. 
OZ schvaľuje zapisovateľa : Annu Pernišovú a overovateľov zápisnice: Soňu 
Grešnerovú a Róberta 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 – Schválenie uznesení 
Dve uznesenia č. 25/2015 a 26/2015 zo zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 20.03.2015 sú 
v riešení, zvyšné  boli splnené. . 
Hlasovanie: 
Za: 4                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 



 
Bod č. 5 – Vyhlásenie hlavného kontrolóra obce Chvojnica 
Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici uznesením zo dňa 20.3.2015 vyhlásilo v zmysle §18a 
ods.2 zákona SNR č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľbu hlavného 
kontrolóra.  
OcÚ prijal 1 žiadosť na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Chvojnica a tá splnila 
požadované podmienky. Pán starosta prečítal Zápis z výberového konania na hl. kontrolóra 
Obce Chvojnica a oboznámil prítomných s návrhom uznesenia o určení platu hlavného 
kontrolóra. 
Za hlavného kontrolóra bola  doporučená pani Slávka Gregorová, narodená 20.06.1978 
OZ schválilo pani Slávku Gregorovú za hlavného kontrolóra obce Chvojnica. 
OZ schválilo plat hlavnému kontrolórovi obce Chvojnica. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 – Návrh VZN o zrušení VZN č. 17/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Chvojnica 
č. 17/2008 a Všeobecným záväzným nariadením obce Chvojnica č. 25/2015 o podmienkach 
používania zábavnej pyrotechniky  ruší uvedené VZN.  
OZ ruší Všeobecným záväzným nariadením obce Chvojnica č. 25/2015 Všeobecné 
záväzné nariadenie obce Chvojnica č. 17/2008  o podmienkach používania zábavnej 
pyrotechniky. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7 – Žiadosť k realizácií optických sieti národnou agentúrou pre sieťové 
a komunikačné služby 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku nového investora, ktorý má záujem 
o pokrytie optickým káblom celé územie obce. 
OZ súhlasí s realizáciou optických sieti národnou agentúrou pre sieťové a komunikačné 
služby v našej obci. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 8 – Schválenie uznesení 
Uznesenia boli schválené. 
 
Bod č. 9 – Diskusia 
Pani Pravdová žiada aby sa všetky akcie vyhlasovali v miestnom rozhlase, aby boli občania 
informovaní aj touto formou. 
 
Pán starosta informoval poslancov, že nezamestnaní nechcú chodiť pracovať do dediny, 
zostávajú na Majeri, kde nie je pre nich toľko roboty, aby boli vyťažení 4 hodiny denne. 
Potrební sú na cintoríne, kde treba zlikvidovať liesky, pokosiť, vyčistiť chodníky. 
Chatári nosia odpad pri úrad netriedený a lesná zver nám ho začala rozhadzovať.  
 
Požiarnu zbrojnicu ponúknuť p. Vojtilovej na prenájom, ako náhradu za priestory na OcÚ. 
 
 
 
 



Bod č. 10 – Záver 
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OU ukončil. 
 
 
 
V Chvojnici, 15.05.2015 
 
Zapísal: Anna Pernišová 
 
 
Overovatelia zápisnice:     Soňa Grešnerová 
                                           Róbert Babitz 
 
 
 
 
 
 


