Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa
20.03.2015
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 dňa voľby hlavného kontrolóra obce Chvojnica
6. Žiadosť k odpredaju pozemku parc. č. 361/2
7. Žiadosť k odpredaju pozemku parc. č. 329/1
8. Schválenie uznesení
9. Diskusia
10. 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 Pavličková a overovatelia pani Pravdová a pán Štefan.
OZ schvaľuje zapisovateľa : Helena Pavličková a overovateľov zápisnice: Karolína
Pravdová a Ľudovít Štefan.
Hlasovanie:
Za: 5
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: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 4 – Schválenie uznesení
Uznesenia zo zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 6.2.2015, boli splnené. Jeden bod je v riešení.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Bod č. 5 – Vyhlásenie dňa voľby hlavného kontrolóra obce Chvojnica
Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici uznesením zo dňa 20.3.2015 vyhlasuje v zmysle ß18a
ods.2 zákona SNR č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľbu hlavného
kontrolóra, ktorá sa uskutoční dňa 30.4.2015 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Chvojnici.
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- úplné stredné vzdelanie
2. ďalšie požiadavky :
- bezúhonnosť
3. náležitosti písomnej prihlášky :
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko
- kontaktný údaj (telefón, e-mail a pod.)
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení,
- informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky,
- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
- Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra odovzdá svoju písomnú prihlášku
v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra –
NEOTVÁRAŤ!“, najneskôr 14 dní pred dom konania voľby(t. j. do 17.4.2015
do 14:00 h) na Obecný úrad v Chvojnici na adresu: Obecný úrad Chvojnici,
Chvojnica č.24, 97213 Nitrianske Pravno.
- Otváraním obálok a kontrolou splnenia podmienok kandidátov je poverený
starosta obce za prítomnosti členov obecného zastupiteľstva rady. O výsledku
spíše zapisovateľka obecnej rady zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomný
a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe
hlavného kontrolóra.
- Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom
termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili
stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní
obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je
povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná
zmluva. Ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa je 37,5 h.
Pracovný pomer sa uzatvorí na kratší pracovný čas v súlade s ß 49 zákona č.
31/2001 Z.z. zákonník práce v platnom znení v rozsahu 4 hodín týždenne.
Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené požiadavky
podľa hore uvedeného zákona, bude vyradená z výberového konania.
OZ schválilo deň a podmienky voľby hlavného kontrolóra
Hlasovanie:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

Bod č. 6 – Žiadosť k odpredaju pozemku parc. č.361/2
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že pozemok parc. č. 361/2 o rozlohe 117 m2 je pozemok
prebytočný a môže byť odpredaný s osobitným zreteľom.
OZ sa dohodlo že pozemok parc. č. 361/2 je pozemok prebytočný a môže byť predaný
s osobitným zreteľom.
Hlasovanie:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 7 – Žiadosť k odpredaju pozemku parc. č.329/1
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že pozemok parc. č. 329/1o rozlohe 41 m2 je pozemok
prebytočný a môže byť odpredaný priamym predajom.
OZ sa dohodlo že pozemok parc. č.329/1 je pozemok prebytočný a môže byť predaný
priamym predajom.
Hlasovanie:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 8 – Schválenie uznesení
Uznesenia boli schválené.
Bod č. 9 – Diskusia
Návrh pani myšiakovej, Kniha pre suseda, bol schválený. Zriadene knižnice bude
v priestoroch obecného úradu.
Návrh pani Myšiakovej na vybudovanie parkoviska vedľa kostola bol zamietnutý. Pozemky
okolo kostola sú v súkromnom vlastníctve.
Návrh na úpravu vrchnej časti cintorína a oplotenie, je naďalej v riešení.
Návrh na úpravu veľkoobjemového odpadu pri obecnom úrade bol schválený. Obecné
zastupiteľstvo s návrhom súhlasí.
Pani Kotianová spolu s pánom starostom prejednávali projekt vodovodu v časti obce Majer.
Žiadosť sa vrátila z dôvodu nedodržania termínu a nesedela finančná analýza. K dnešnému
dňu je projekt vodovodu vo fáze vybavovania.
Návrh na opravu miestnych komunikácií je vo fáze vybavovania.
Pani Pravdová v priebehu niekoľkých dní zverejní program akcií na rok 2015.
Návrh na zrušenie prenájmu priestorov na Obecnom úrade, bol schválený. Obecné
zastupiteľstvo sa jednohlasne zhodlo na vypovedaní nájomnej zmluvy.
.
Pani Pravdová pozýva občanov na veľkonočnú zábavu ktorá sa uskutoční dňa 4.4.2015, t.j.
v sobotu, v priestoroch spoločenskej miestnosti na Obecnom úrade v Chvojnici.
Návrh pani Myšiakovej na vypracovanie náučného chodníka v obci. Pani Kotianová vraví že
návrh je vypracovaný a založený v spisoch obecného úradu. Tento návrh bol odmietnutý. Pán
starosta návrh vyhľadá a znovu sa vyžiada o finančný príspevok na projekt náučného
chodníka.

Bod č. 10 – Záver
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OU ukončil.

V Chvojnici, 20.03.2015
Zapísal: Helena Pavličková
Overovatelia zápisnice:

Karolína Pravdová
Ľudovít Štefan

