Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného dňa
20.11.2015
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 uznesenia
5. Oboznámenie s výstavbou nájomných bytov v obci
6. Odpredaj pozemku parc.č.361/2
7. Odpredaj pozemku parc.č.329/1
8. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci
9. Žiadosť o spolufinancovanie toaliet novovybudovaných priestoroch obecného úradu
10. Schválenie uznesenia
11. Diskusia
12. 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 Helena Pavličková a overovatelia pani Mjartanová
a Grešnerová.
OZ schvaľuje zapisovateľa : Helena Pavličková a overovateľov zápisnice: Mária
Mjartanová a Soňa Grešnerová.
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 – Oboznámenie s výstavbou nájomných bytov v obci

Pán Ing. Richard Vojtkš z firmy S.A.B.A. spol s.r.o., oboznámil prítomných o financovaní
a projektových záležitostí, týkajúcich sa výstavby nájomných bytov. Navrhol začať prieskum
ohľadom miesta vhodného na výstavbu a koľko je záujemcov o byty.
OZ schválilo vypracovať prieskum týkajúci sa výstavby nájomných bytov.
Hlasovanie:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 5 – Odpredaj pozemku parc.č.361/2
OZ súhlasí s odpredajom pozemku parc. č.361/2 pani Myšiakvej za cenu 3,05€/m2.
OZ schválilo odpredaj pozemku parc.č. 361/2.
Hlasovanie:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 6 – Odpredaj pozemku parc.č. 329/1
Pozemok parc.č. 329/1, bude predaný priamym predajom.
OZ schválilo odpredaj pozemku parc.č. 329/1, priamym predajom.
Hlasovanie:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 7 – Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci
OZ schválilo žiadosť podanú pani Lackovou, o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci,
v hodnote 200€.
OZ schválilo žiadosť pani Lackovej, a bude jej poskytnutá suma 200€.
Hlasovanie:
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Bod č. 8 – Žiadosť o spolufinancovanie toaliet novovybudovaných priestoroch obecného
úradu.
OZ schválilo žiadosť pani Babicovej o spolufinancovanie toaliet vo výške 700€, v priestoroch
obecného úradu.
OZ schválilo žiadosť o spolufinancovanie toaliet novovybudovaných priestorov
obecného úradu vo výške 700€.
Hlasovanie:
Za:5
proti:0
zdržal sa: 0
Bod č. 9 – Schválenie uznesení
Uznesenia boli schválené.
Bod č.10-Diskusia
Pán Grešner navrhuje vybudovať detské ihrisko v časti obce Majer aj vo Chvojnici,
a v zimných mesiacoch vybudovať klzisko.
Pán Grešner navrhuje vyriešiť problematiku z vodou v obci. Navrhuje aby sa za vodu platilo.
Pán starosta v priebehu nasledujúceho týždňa plánuje čiastočné opravy vodovodu časti Majer,
s nezamestnanými.
Pán Krebes navrhuje aby sa riešila finančná stránka opráv rezervoáru na vodu, nad otočom.
Ďalej navrhuje upraviť hornú časť cintorína, oplotenie.
Pani Myšiaková navrhuje spraviť brigádu na úpravu cintorína.
Pán Voves sa pýta či je urobená nájomná zmluva na pohostinstvo, v priestoroch obecného
úradu. Pán starosta prečítal p. Vovesovi uznesenie zo dňa 11.9.2015, bod č.7. Nájomná

zmluva podpísaná nie je, vyhotovená bude so spätnou platnosťou, a zodpovednosť za práce
týkajúce sa opráv na obecnom úrade má obec.
Pani Myšiaková žiada od poslancov zverejniť plán činností na rok 2016.
Pani Grešnerová navrhuje zmeniť program na Mikuláša.
Vianočný stromček bude pri kostole.
Bod č. 11-Záver
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj občanom za účasť a zasadnutie OU ukončil.

V Chvojnici, 20.11.2015
Zapísal: Helena Pavličková
Overovatelia zápisnice:

Mária Mjartanová
Soňa Grešnerová

