
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa 

15.12.2015 
 
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. Žiadosť p. starostu o úpravu pracovného úväzku 
6. Návrh rozpočtu na rok 2016  
7. Návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2012 
8. Návrh VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
9. Návrh VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 24/2012 
10. Návrh zmluvy o dielo Agentúry európskych grantov a fondov 
11. Žiadosť o kúpu pozemku parc. č. 409 v katastr. Území Chvojnica 
12. Zmluva o prenájme priestorov v budove obecného úradu na podnikateľskú činnosť 
13. Schválenie uznesení 
14. Diskusia 
15. 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 pán Ľudovít Štefan a  pán Róbert 
Babitz. 
OZ schvaľuje zapisovateľa : Annu Pernišovú a overovateľov zápisnice: Ľudovít Štefan 
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 – Kontrola uznesení 



Zastupiteľstvo konštatovalo, že všetky uznesenia boli splnené. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 5 – Žiadosť pána starostu o úpravu pracovného úväzku 
Pán starosta predniesol svoj návrh na zmenu týždenného pracovného úväzku na 40 hodín 
týždenne, ale vzhľadom na príjmy obce a rozpočet na rok 2016 bol určený nový týždenný 
pracovný čas 35 hodín týždenne. 
OZ schválilo pánovi starostovi týždenný pracovný úväzok 35 hodín s účinnosťou od 
01.01.2016.. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 – Návrh rozpočtu na rok 2016  
Pán starosta predniesol návrh rozpočtu na rok 2016, ktorý bol predložený k prípadným  
pripomienkam 01.12.2015, poslanci návrh rozpočtu na rok 2016 prijali bez výhrad. 
Hlasovanie: 
OZ schválilo rozpočet na rok 2016 bez výhrad. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7 – Návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2012 
Pán starosta predniesol návrh VZN zo dňa 22.12.2012 č. 21 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Chvojnica, kde sa  
mení a dopĺňa nasledovne:  

1. rušia sa §§ 11, 12, 12, 14, 15 a mení sa názov na !Všeobecné záväzné nariadenie obce 
Chvojnica č. 21/2015 o miestnych daniach.“ 

2. Uvedené §§ sa rušia z dôvodu vypracovania samostatného Všeobecného záväzného 
nariadenia obce č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Chvojnica. 

OZ schválilo VZN 1/2015 o miestnych daniach.  
Hlasovanie: 
Za:   4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 8 – Návrh VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
OZ schválilo navrhnuté VZN týkajúce sa sadzieb za komunálny odpad a DSO. 
OZ schválilo VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
Hlasovanie: 
Za: 4                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 9 – Návrh VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 24/2012 
Pán starosta predniesol návrh VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN zo dňa 
13.06.2013 č. 24 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Chvojnica, kde nastali 
zmeny v ukladaní objemového odpadu a triedených zložiek komunálneho odpadu. 
OZ schválilo VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
Chvojnica. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
 



Bod č. 10 – Návrh zmluvy o dielo Agentúry europskych grantov a fondov 
Pán starosta ďalej predniesol návrh zmluvy na  vypracovanie projektov na podanie žiadosti na 
nenávratné finančné prostriedky na realizáciu Verejného osvetlenia, Kamerový systém 
a vybudovanie miestnej komunikácie. Firma, ktorá nám vypracuje uvedené projekty je 
Agentúra európskych grantov a fondov, n.o., Brezno.  
OZ schválilo Zmluvu o diele s Agentúrou europskych grantov a fondov 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 11 – Žiadosť o kúpu pozemku parcel. Č. 409 v k. ú. Chvojnica 
Pán Michal Štefan požiadal o kúpu pozemku parcel. č. 409 trvalý trávnatý porast vo výmere 
249m2 v katastrálnom území obce Chvojnica. Nakoľko uvedená parcela priamo susedí s jeho 
pozemkom, ktorým je majiteľom, poslanci usúdili, že parcela č. 409 je pre obec nadbytočná 
a môže sa predať priamym predajom. Dať urobiť znalecký posudok. 
OZ schválilo odpredaj pozemku parcel. Č. 409 vo výmere 249 m2 priamym predajom. 
Hlasovanie: 
Za: 3                                     proti: 0                                zdržal sa: 1 
 
Bod č. 12 – Zmluva o prenájme priestorov v budove OcÚ na podnikanie 
Pán starosta predniesol návrh nájomnej zmluvy na priestory v budove Obecného úradu.  
Poslanci preberali jednotlivé časti zmluvy a navrhli nasledovné: 

- Zmluvu dať odsúhlasiť nezávislému právnikovi 
- Doplniť možnosť zrušenia nájomnej zmluvy z vyšších obecných záujmov. 

Po splnení týchto požiadaviek môže pán starosta podpísať nájomnú zmluvu s pani Martinou 
Babicovou, Bjorsona 2, 971 01 Prievidza. 
OZ schválilo zmluvu na prenájom priestorov v budove OcÚ pani Martine Babicovej, 
Bjorsona 2, 971 01 Prievidza. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 13 – Schválenie uznesení 
Uznesenia číslo 53 - 62 boli schválené. 
OZ schválilo  
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 14 – Diskusia 
Pán starosta informoval poslancov o novom dodávateľovi elektrickej energie, kde by nám 
mali klesnúť náklady na elektrickú energiu. Zmluva na dodávku elektrickej energie bude 
uzatvorená na 1 rok. 
 
Bod č. 15 – Záver 
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OU ukončil. 
 
 
V Chvojnici, 15.12.2015 
 
Zapísal: Anna Pernišová 
 
Overovatelia zápisnice:     Ľudovít Štefan                           
                                           Róbert Babitz 


