Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Chvojnici,
konaného dňa 28.1.2014
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, ktorý bol doplnený o bod, v
ktorom poslanci prerokovali výhľadové rozpočty na rok 2015 2016:
1. Privítanie, otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Zánik mandátu poslanca
5. Zloženie sľubu poslanca náhradníka
6. Návrhy na oslavy 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci
7. Žiadosti
8. Výhľadové rozpočty na roky 2015 a 2016
9. Rôzne, diskusia
10. Schválenie uznesenia.
11. Záver
Bod č. 1, 2 – Otvorenie – starostka obce všetkých prítomných privítala, skonštatovala
prítomnosť väčšiny poslancov Obecného zastupiteľstva a oboznámila s navrhnutým
programom zasadnutia, ktorý bol prijatý bez výhrad.
Bod č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – za overovateľov zápisnice boli
určení Ľudovít Štefan, Ján Štefan, zapisovateľka Eva Mečiarová.
Bod č. 4 - Poslanec Martin Krpelan sa písomne vzdal mandátu poslanca OZ. Poslanci OZ
skonštatovali zánik mandátu poslanca Martina Krpelana.
Bod č. 5 – Ľudovít Štefan ako náhradník na poslanca OZ zložil sľub poslanca. Poslanci OZ
berú na vedomie zloženie sľubu poslanca náhradníka Ľudovíta Štefana.
Bod č. 6 – Starostka obce vypracovala predbežný návrh osláv 400. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Chvojnica. Tento návrh bol poslancom predložený a predbežne prerokovaný s
tým, že návrh bude postupne dopĺňaný o ďalšie potrebné náležitosti a postupne sa budú
dopĺňať o osoby, ktoré budú zodpovedné za plnenie návrhu.
Bod č. 7 – Žiadosti 1. Ing. Pavol Ruják žiada obec o zriadenie vecného bremena na pozemku
p.č. 340/1 vo vlastníctve obce. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že uvedený pozemok je
spoločný dvor pre 4 majiteľov a on ako majiteľ nehnuteľnosti, ktorý má rodinný dom celkom
vzadu, chce mať istotu, aby sa aj v budúcnosti dostal bez problémov dostal k svojej
nehnuteľnosti.
za: 3 proti: 0 zdržal sa: 1

2. Vedúci rekreačného zariadenia Magura Ing. Michalík – Fortischem Nováky požiadal OZ o
úpravu dane z ubytovania pre letné detské tábory o 50 % t.j. 0,20 € za lôžko. Poslanci OZ
súhlasia s touto úpravou len pre deti zo sociálne slabších rodín a deti z detských domovov,
krízových stredísk , resocializačných stredísk a pod.
za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0
Bod č. 8 – Výhľadové rozpočty na roky 2015 a 2016 Poslanci prerokovali tvorbu a schvaľujú
výhľadový rozpočet na rok 2015, ktorý vychádza zo základnej úrovne na rok 2014, s
nárastom o 1 % výhľadový rozpočet na rok 2016, ktorý vychádza zo základnej úrovne
rozpočtu na rok 2015 s nárastom o 1 %.
za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0
Bod č. 9 – rôzne, diskusia
Bod č. 10 – na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Chvojnici konaného dňa 28.1.2014 boli
prijaté nasledovné uznesenia:
č. 1/1/2014 OZ konštatuje zánik mandátu poslanca Martina Krpelana
č. 1/2/2014 berie na vedomie zloženie sľubu poslanca náhradníka Ľudovíta Štefana
č. 1/3/2014 schvaľuje výhľadové rozpočty na roky 2015 2016
č. 1/4/2014 Znižuje daň z ubytovania na detské tábory pre Fortischem a.s. Nováky o 50 % na l
lôžko pre deti zo sociálne slabších rodín, deti z detských domovov, krízových stredísk a
resocializačných stredísk a pod. 1/5/2014 Zriaďuje vecné bremeno na prístupovú cestu na
parc. č. 340/1 podľa predloženého projektu.
Bod č. 11 – 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.

