
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Chvojnici,  

konaného dňa 15.08.2014 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva /OZ/ vo Chvojnici bolo zvolané na základe § 30 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, s určením miesta a času konania 
zasadnutia. Zasadnutie otvorila starostka obce Magdaléna Kotianová, ktorá všetkých 
prítomných privítala. 
 
Starostka obce predložila na rokovanie nasledovný program: 
 

1. Privítanie, otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Kontrola uznesenia  
5. Oprava uznesenia č. 3/3/2014 /predaj pozemkov/ 
6. Určenie počtu poslancov OZ vo Chvojnici na celé volebné obdobie 2014-2018. 
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie /úväzku starostu na celé funkčné obdobie 2014-2018. 
8. Žiadosti o odkúpenie pozemku p.č. 325 v katastri obce Chvojnica. 
9. Úprava rozpočtu obce k II. Polroku 2014. 
10. Rôzne, diskusia 
11. Schválenie uznesenia 
12. Záver. 
 

od č. 1, 2 – Otvorenie – starostka obce všetkých prítomných privítala, skonštatovala 
prítomnosť troch poslancov Obecného zastupiteľstva, pani Balejová Daniela sa ospravedlnila, 
pani Pravdová sa nezúčastnila, a oboznámila prítomných s navrhnutým programom 
zasadnutia, ktorý bol prijatý s úpravou bodu 9 – úprava rozpočtu k 31.07.2014. 
 
Bod č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice boli 
určení  Andrea Gatialová a Ľudovít Štefan, zapisovateľka Anna Pernišová. 
 
Bod č. 4  -  Kontrola uznesenia – poslanci  OZ skonštatovali,  že uznesenia  z minulého  
zasadnutia  boli splnené. 
 
Bod č. 5 – v programe sa opravuje bod č. 5, a to Ruší sa uznesenie číslo 3/3/2014. 
 
Hlasovanie: 
za:   3               proti: 0                  zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 –  počet poslancov Obecného zastupiteľstva Chvojnica  na roky 2014 – 2018 bol 
navrhnutý a schválený v počte 5 poslancov. 
 
Za:    3               proti: 0                 zdržal sa: 0 



 
 
 
Bod č. 7 – rozsah výkonu funkcie starostu Obce Chvojnica na roky 2014 – 2018 bol navrhnutý 
a schválený 60 %, t.j. 25 hodín týždenne. 
 
za:  3                  proti: 0                   zdržal sa: 0 
 
Bod č. 8 – žiadosti – p. Pavlíček podal žiadosť na odkúpenie pozemku p.č. 325 v katastri obce 
Chvojnica, ktorý susedí s jeho nehnuteľnosťou. Poslanci sa pôjdu pozrieť na uvedenú parcelu 
až potom sa rozhodne o odpredaji. Stretnutie poslancov s p. Pavlíčkom na uvedenom 
pozemku bolo dohodnuté na 25.08.2014. 
Obecné zastupiteľstvo považuje majetok obce v k.ú. Chvojnica p.č. 60 o výmere 198 m2 za 
prebytočný a súhlasí s odpredajom pozemku p.č. 60 pani Petre Schniererovej, bytom 
Nitrianske Pravno, Budovateľská 204/24 vo výmere 198 m2 za cenu 7 € za m2. Predaj je 
posudzovaný ako prípad vhodný osobitného zreteľa. 
Obecné zastupiteľstvo považuje majetok obce v k.ú. Chvojnica p.č. 355/1 o výmere 1116 m2  
za prebytočný a súhlasí s odpredajom. 
 
Za: 3               proti. 0                      zdržal sa: 0 
   
Bod č. 9 –  úprava rozpočtu  - zastupiteľstvu  bol predložený návrh na úpravu rozpočtu 
k 31.07.2014 podľa jednotlivých položiek. 
Úprava rozpočtu bola schválená. 
 
Za: 3              proti: 0                        zdržal sa:  0 
 
Bod č. 10 – diskusia – pani starostka informovala prítomných o snahe vybudovať WiFi zónu 
pri budove Obecného úradu, s čím poslanci súhlasili. 
 
Bod č. 11 – s na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Chvojnici konaného dňa 15.08.2014 
boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 
 
Uznesenie č. 4/1/2014 : 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie opravu – zrušenie uznesenia 3/3/2014. 
 
Uznesenie  č. 4/2/2014: 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje počet poslancov do Obecného zastupiteľstva na roky 2014 – 
2018 v počte 5 poslancov. 
 
Uznesenie č. 4/3/2014: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu Obecného úradu na roky 
2014 – 2018 v rozsahu 60 %, t.j.  25 hodín týždenne. 
 
Uznesenie č. 4/4/2014: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.07.2014 na rok 2014. 
 
 
 



Uznesenie č. 4/5/2014: 
Obecné zastupiteľstvo považuje majetok obce v k.ú. Chvojnica p.č. 60 o výmere 198 m2 za 
prebytočný a súhlasí s odpredajom pozemku p.č. 60 pani Petre Schniererovej, bytom 
Nitrianske Pravno, Budovateľská 204/24 vo výmere 198 m2 za cenu 7 € za m2. Odpredaj je 
posudzovaný ako prípad vhodný osobitného zreteľa. 
   
Bod č. 10 – Záver 
Po vyčerpaní programu zasadnutia OZ starostka obce poďakovala prítomným za účasť a po 
overení zápisu z rokovania overovateľmi, zasadnutie ukončila. 
                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                         Magdaléna Kotianová  
                                                                                                               starostka obce 
 


