
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Chvojnici, 

konaného dňa 20.05.2014 
 
 
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. Prejednanie Záverečného účtu obce za rok 2014 
6. Oboznámenie o zmene Organizačného poriadku  obce Chvojnica 
7. VZN na otváracie hodiny a zatváracie hodiny pre reštauračné zariadenie a  

predajne potravín - návrh 
8. Žiadosti 
9. Rôzne, diskusia 
10. Schválenie uznesenia 
11. Záver. 
 

od č. 1, 2 – Otvorenie – starostka obce všetkých prítomných privítala, skonštatovala 
prítomnosť štyroch poslancov Obecného zastupiteľstva, pani Balejová Daniela sa 
ospravedlnila, a oboznámila s navrhnutým programom zasadnutia, ktorý bol prijatý bez 
výhrad. 
 
Bod č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice boli 
určení  Ján Štefan a Ľudovít Štefan, zapisovateľka Anna Pernišová. 
 
Bod č. 4  -  Kontrola uznesenia – poslanci  OZ skonštatovali,  že uznesenia  z minulého  
zasadnutia  boli splnené. 
 
Bod č. 5 – Bol  prerokovaný Záverečný účet Obce Chvojnica za rok 2013 – obec hospodárila 
s prebytkom, nemá žiadne dlhy ani pôžičky. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne 
priponienky. 
Hlasovanie: 
za:   4                proti: 0                  zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 –  pani starostka informovala prítomných o zmene Organizačného poriadku obce 
Chvojnica – zníženie týždenného úväzku samostatnej referentke na 30 hodín . 
 



 
 
Bod č. 7 – VZN – bol prednesený návrh na otváracie a zatváracie hodiny pre reštauračné 
zariadenie a predaj potravín v prípade, že by mal niekto záujem na prevádzkovanie uvedených 
zariadení. Boli navrhnuté a schválené nasledovné otváracie hodiny: 

- Večierka a potraviny od 06.00 hodiny do 06.00 hodiny 
- Reštauračné zariadenie od 10.00 hodiny do 24.00 hodiny. 

 
za:  4                  proti: 0                   zdržal sa: 0 
 
Bod č. 8 – žiadosti – p. Myšiaková požiadala o odkúpenie pozemku – parcelné číslo 355/1. 
Pani Schnirerová požiadala o odkúpenie pozemku, parcelné číslo 60 vo výmere 198 m2, ktorý 
susedí bezprostredne s jej pozemkom. 
Ing. Velický žiada o súhlas na úpravu prístupovej cesty vo vlastnej réžií. 
Poslanci sa dohodli, že uvedené pozemky sú pre obec nadbytočné a súhlasia s ich odpredajom 
žiadateľom a to priamym predajom na základe znaleckého posudku.  
Pri úprave príjazdovej cesty treba upozorniť na potrubie obecného vodovodu, ktorý vedie cez  
pozemok 355/1, nesmie byť úpravou poškodený a v prípade havárie na vodovodnom potrubí 
prístupný . 
 
Za: 3               proti. 0                      zdržal sa: 1 
   
Bod č. 9 –  rôzne, diskusia  - zastupiteľstvo požiadalo o odvolanie p. Gelačáka, hlavného 
kontrolóra obce a žiadajú o  ho pozvať na nasledujúce zastupiteľstvo, aby informoval 
o výsledku kontroly, ktorú vykonal za rok 2014. 
Pani starostka informovala o sťažnosti p. Petra Štefana – navážka hliny mu posúva hranice 
pozemku. Riešenie uvedeného problému je v kompetencií Povodia Váhu. 
Pani Rujáková upozornila na spadnutý plot p. Ondrušku, ten je povinný ho v dohľadnej dobe 
opraviť a umožniť tak lepší prístup k pozemku p. Rujákovej. 
Detské ihrisko v časti Majer – poklop na kanalizačnej žumpe je rozbitý, treba ho vymeniť. 
 
Bod č. 9 – s na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Chvojnici konaného dňa 20.05.2014 boli 
prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 3/1/2014 : 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečný účet obce za rok 2013 bez pripomienok. 
 
Uznesenie  č. 3/2/2014: 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN na otváracie a zatváracie hodiny pre reštauračné 
zariadenie a predajne potravín. 
 
Uznesenie č. 3/3/2014: 
Obecné zastupiteľstvo považuje majetok obce v k.ú. Chvojnica p.č. 60 vo výmere 198 m2 
a p.č. 355/1 za prebytočný a schvaľuje jeho odpredaj. Určuje spôsob predaja –priamym 
predajom a cena bude stanovená na základe znaleckého posudku. 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 3/4/2014: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou prístupovej cesty na pozemku 355/1 s tým, že cez 
pozemok vedie vodovod, ktorý nesmie byť poškodený a v prípade havárie musí byť 
prístupný. 
 
   
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


