
 
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Chvojnici,  
konaného dňa 24.11.2014 

 
 
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. Schválenie rozpočtu na rok 2015 
6. Úprava VZN č. 21 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady   
7. Rôzne, diskusia 
8. Schválenie uznesenia 
9. Záver. 
 

od č. 1, 2 – Otvorenie – pani starostka obce všetkých prítomných privítala, skonštatovala 
prítomnosť štyroch poslancov Obecného zastupiteľstva, pani Balejová Daniela sa 
ospravedlnila, a oboznámila prítomných 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 Karolína Pravdová, zapisovateľka Anna Pernišová. 
 
Bod č. 4  -  Kontrola uznesenia – neboli žiadne uznesenia na kontrolu. 
 
Bod č. 5 – Rozpočet na rok 2015 – na základe návrhu rozpočtu na rok 2015, ktorý bol 
predložený k prípadným pripomienkam 06.11.2014, poslanci návrh rozpočtu na rok 2015 
prijali bez výhrad. 
Zároveň poslanci OZ prerokovali tvorbu a schvaľujú výhľadový rozpočet na rok 2016, ktorý 
vychádza zo základnej úrovne na rok 2015 s nárastom o 1 % a výhľadný rozpočet na rok 
2017, ktorý vychádza zo základnej úrovne rozpočtu na rok 2016 s nárastom o 1%. 
Hlasovanie: 
za:   4                proti: 0                  zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 –  pani starostka navrhla úpravu VZN č. 21 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to zvýšenie poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady o 15%, to znamená, že výška  sadzby na jeden 



deň sa zvýši na 0,044, pretože  od januára 2015 sa zvýšia náklady o 15 % na odvoz 
a likvidáciu komunálneho odpadu. Návrh poslanci zamietli.  
Poslanci OZ  schválili dodatok k VZN č. 21 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom rozhodli, že sadzby dane  
z nehnuteľností a poplatku za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu sa nemenia a platnosť 
VZN č. 21 predĺžili do 31.12.2015. 
Hlasovanie: 
Za:   0               proti: 4                    zdržal sa: 0 
 
 
Bod č. 7 – Rôzne  

- Pani starostka Kotianová požiadala o preplatenie dovolenky pri ukončení pracovného 
pomeru cca 15 pracovných dní.  

za:  4                  proti: 0                   zdržal sa: 0 
 

- Poslanci odsúhlasili balíčky pre deti na Mikuláša  – hodnota 1 balíčka 7 €, dôchodcom 
odsúhlasili nákup saloniek pre dôchodcov a darčeky pre deti narodené v roku 2014 pri 
príležitosti „Uvítania detí do života“. 

Za:  4                  proti: 0                  zdržal sa: 0 
 

- Poslanci sa dohodli, že pracovníci AČ  vypília 2 stromčeky v areáli miestneho 
cintorína , ktoré nepresahujú vo výške 1,3 m priemer 40 cm a  osadia na Majeri a pred 
kostolom. 

 
Bod č. 8 – s na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Chvojnici konaného dňa 24.11.2014 
boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 7/1/2014 : 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočet obce na roky 2015, 2016, 2017 bez programovej 
štruktúry. 
 
Uznesenie  č. 7/2/2014: 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje rozpočet obce na rok 2015 bez výhrad. 
 
Uznesenie č. 7/3/2014: 
Poslanci OZ schválili výhľadový rozpočet na rok 2016 a na rok 2017. 
 
 
Uznesenie č. 7/4/2014: 
Poslanci OZ  odsúhlasili dodatok  k VZN č. 21 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je platný do 31.12. 2015. 
   
 
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 


