
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného  
dňa 22.06.2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva /OZ/ vo Chvojnici bolo zvolané na základe § 12 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, s určením miesta a času konania 
zasadnutia. Zasadnutie otvoril starosta obce Branislav Dobrotka.  
 
Starosta obce predložil na rokovanie nasledovný program: 
 

1. Privítanie, otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola uznesenia 
5. Schválenie prebytočného majetku obce Chvojnica za účelom predaja časti 

cca 200 m2 parc. č. 158/1 
6. Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 158/1 
7. Spôsob predaja 
8. Schválenie záverečného účtu obce Chvojnica za rok 2016 
9. Diskusia – rôzne 
10. Schválenie uznesení 
11. Záver 

 
Bod č. 1 – Otvorenie  
Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. Prítomní boli 4 
poslanci Obecného zastupiteľstva, pán Štefan bol PN. 
 
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice  
Za zapisovateľku bola určená Anna Pernišová a overovatelia pani Magdaléna Kotianová 
a pani Karolína Pravdová. 
OZ schvaľuje zapisovateľa : Anna Pernišová a overovateľov zápisnice:  Magdalénu 
Kotianovú a p. Karolínu Pravdovú. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 3 – Schválenie programu 
Pán starosta oboznámil prítomných s navrhnutým programom zasadnutia, ktorý bol prijatý 
bez výhrad. 
OZ schválilo predložený program bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
Bod č. 4 – Kontrola uznesenia 
Pán starosta konštatoval, že uznesenia zo zasadnutia OcU zo dňa 29.03.2017 boli splnené. 
 



Bod č. 5  -  Schválenie prebytočného majetku obce Chvojnica za účelom predaja časti 
cca 200 m2 parc. č. 158/1 

Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o kúpu pozemku, ktorú nám doručil pán 
Jokel. Jedná sa o pozemok parc. číslo 158/1 – časť vo výmere cca 200 m2. Poslanci uznali 
uvedený pozemok pre obec nepotrebný – prebytočný. 
OZ schvaľuje pozemok parc. číslo 158/1 za prebytočný. 
Hlasovanie: 
Za: 4                               proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 – Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 158/1 
Pán starosta navrhol odpredať prebytočný majetok, parcelu č. 158/1 vo výmere cca 200 m2 
nášmu občanovi pánovi Joklovi za cenu 3€ za m2. 
OZ  schvaľuje odpredaj prebytočného majetku – parcelu č. 158/1 p. Joklovi za cenu 3 € 
m2.. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 7 – Spôsob predaja 
Pán starosta informoval o spôsobe odpredaja pozemku a to s prihliadnutím na osobitný zreteľ, 
lebo uvedený pozemok susedí s pozemkom pána Jokla. Na pozemku parc. č. 158/1 si chce 
vybudovať drobnú stavbu. 
OZ  schvaľuje odpredaj s prihliadnutím na osobitný zreteľ podľa §9a odst.8 písm. e/ 
Zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 8 – Schválenie Záverečného účtu obce Chvojnica 
Pani Pernišová oboznámila prítomných s návrhom  Záverečným účtom obce Chvojnica za rok 
2016. Poslanci nemali k uvedenému pripomienky. Hlavná kontrolórka obce p. Gregorová 
oboznámila prítomných so správou k návrhu Záverečnému účtu obce.   
OZ schvaľuje  Záverečný účet obce Chvojnica za rok 2016 bez výhrad. 
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce 
Chvojnica za rok 2016.  
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 9 – Schválenie uznesení 
Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici prijalo jednohlasne uznesenia od č. 11/2017 do 19/2017. 
Hlasovanie: 
Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 
 
Bod č. 10 – Diskusia a rôzne 
Pán starosta informoval o oprave cesty, kde sa budú zasypávať diery v úseku od 
Predpokladaná cena je 1000 EUR. 
Voda na Majeri slabo tečie, cez leto sa môže stať, že prestane tiecť úplne. Treba osloviť aj 
Agromu a hľadať spolu riešenie, ako predísť nedostatku vody. 
P. Babicovej bola vystavená faktúra za nedoplatky na energiach a teple za rok 2016 dňa 
15.05.2017 s dňom splatnosti 29.05.2017, ktorá do 30.06.2017 nebola uhradená. 
Oddychová zóna bude zrealizovaná ešte tento rok. 
Ďalej poslanci navrhli oplotenie starého cintorína. 



22. júla sa uskutoční Obecná zábava na dvore Obecného úradu so začiatkom o 19.00 hodine. 
Bude sa predávať guláš a tombola a zisk pôjde na zaplatenie kapely. 
Pani kontrolórka nás oboznámila so správou hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 
2016. 
 
 
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom  za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
Overovatelia zápisnice:     
     
Magdaléna Kotianová                ........................... 
 
Karolína Pravdová                     ........................... 
 
 
  
                                                                                               ........................................ 
                                                                                                Branislav Dobrotka 
                                                                                                starosta obce 
 
Zapísal:  
 
Anna Pernišová            ............................ 


