
 
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Chvojnici,  
konaného dňa 25.08.2014 

 
 
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. Predaj pozemku p. č. 355/1 
5. Návrh o prebytočnosti majetku obce   
6. Predaj pozemku p. č. 325 
7. Diskusia 
8. Schválenie uznesení 
9. Záver 
 

od č. 1, 2 – Otvorenie – starostka obce všetkých prítomných privítala, skonštatovala 
prítomnosť troch poslancov Obecného zastupiteľstva, pani Balejová Daniela a Gatialová 
Andrea sa ospravedlnili, 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  Karolína Pravdová a Ján Štefan, zapisovateľka Magdaléna Kotianová. 
 
Bod č. 4  -  predaj pozemku –  Obecné zastupiteľstvo považuje majetok obce v k.ú. Chvojnica 
p.č. 355/1 o výmere 1116 m2  
za prebytočný a súhlasí s   odpredajom časti pozemku pani Myšiakovej a p. Mlinárikovi, 
trvale bytom Chvojnica č.  85 priamym predajom za týchto podmienok: 

- cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.  
- vypracovať GP tak, aby boli zabezpečené prístupové cesty na okolité pozemky 

a ťarchou vecného bremena na vodovodné potrubie, ktoré vedie cez pozemok p.č. 
355/1. 

Hlasovanie: 
 
Za: 3                 proti: 0                  zdržalo sa: 0 
 
Bod č. 5 – návrh o prebytočnosti majetku obce – poslanci Obecného zastupiteľstva  považujú 
majetok obce v k. ú. Chvojnica časti pozemku p. č. 325 za prebytočný. 



 
Bod č. 6  - predaj pozemku 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  odpredaj časti pozemku p. č. 325 pani Helene Pavlíčkovej 
za týchto  podmienok: 

- súhlasí s odpredajom časti pozemku p. č. 325 a to 3 metre od základu nehnuteľnosti č. 
128 a šikmo až k šope na drevo. 

- vypracovať GP časti pozemku p. č. 325 podľa rozhodnutia poslancov OZ 
s prístupovou cestou k pozemku p.č.  364/4a  s ťarchou vecného bremena k prístupu 
k vodovbodnej šachte. 

Hlasovanie: 
za:   3                proti: 0                  zdržal sa: 0 
 
   
 
Bod č. 6 – diskusia  
 
Bod č. 7– s na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Chvojnici konaného dňa 25.08.2014 boli 
prijaté nasledovné uznesenia: 
 
 
Uznesenie č. 5/1/2014 : 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom časti pozemku p.č. 355/1 o rozlohe 1116 m2 pani 
Myšiakovej a p. Mlinárikovi priamym predajom za podmienok, že cena bude stanovená na 
základe znaleckého posudku a geometrický plán bude vypracovaný tak, aby  boli zabezpečené 
prístupové cesty na okolité pozemky a ťarchou vecného bremena na vodovodné potrubie, 
ktoré vedie cez pozemok p.č. 355/1. 
 
Uznesenie  č. 5/2/2014: 
Obecné zastupiteľstvo považuje majetok obce v k. ú. Chvojnica p.č. 325 za prebytočný 
a schvaľuje jeho odpredaj. Určuje spôsob predaja – prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Uznesenie č. 5/3/2014:  
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č. 325 p. Helene Pavlíčkovej, 
bytom Chvojnica 128  za týchto podmienok -  geometrický plán bude vypracovaný  
s prístupovou cestou k pozemku p. č.  364/4  v časti uvedeného pozemku a to 3 metre  od 
základu nehnuteľnosti č. 128 a šikmo až k šope na drevo  a  s ťarchou vecného bremena 
prístupu k vodovodnej šachte. Obecné zastupiteľstvo požaduje konzultáciu s geodetom. 
 
 
Bod č. 8 – 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 


