
Zápisnica 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného  

dňa 02.10.2017 

 
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 pozemku 

90,582 m2 parc. č. 355/1 

6. Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 355/1 

7. Spôsob predaja 

8. Schválenie prebytočného majetku obce Chvojnica za účelom predaja pozemku 

2377 m2 parc. č. 415 

9. Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 415 

10. Spôsob predaja 

11. Schválenie uznesení 

12. Diskusia – rôzne 

13. Záver 

 

Bod č. 1 – Otvorenie  

Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. Prítomní boli 3 

poslanci Obecného zastupiteľstva, pán Štefan bol PN, pani Grešnerová ospravedlnená. 

 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľku bola určená Anna Pernišová a overovatelia pani Magdaléna Kotianová a pán 

Róbert Babitz. 

OZ schvaľuje zapisovateľa : Anna Pernišová a overovateľov zápisnice:  Magdalénu 

Kotianovú a p. Tóberta Babitza. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                     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: 3                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 

 



Bod č. 4 – Kontrola uznesenia 

Pán starosta konštatoval, že uznesenia zo zasadnutia OcU zo dňa 22.06.2017 boli splnené. 

 

Bod č. 5  -  Schválenie prebytočného majetku obce Chvojnica za účelom predaja časti 

pozemku vo výmere 90,582 m2 parc. č. 355/1 

Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o kúpu pozemku, ktorú nám doručil pán Ivan 

Velický. Jedná sa o pozemok parc. číslo 355/1 – časť vo výmere 90,582 m2. Poslanci uznali 

uvedený pozemok pre obec nepotrebný – prebytočný. 

OZ schvaľuje pozemok parc. číslo 355/1 za prebytočný. 

Hlasovanie: 

Za: 3                               proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6 – Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 355/1 

Pán starosta navrhol odpredať prebytočný majetok, parcelu č. 355/1 vo výmere 90,582 m2 

chatárovi  pánovi Velickému Ivanovi. 

OZ  schvaľuje odpredaj prebytočného majetku – parcelu č. 355/1 p. Ivanovi Velickému. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7 – Spôsob predaja 

OZ rozhodlo o spôsobe odpredaja pozemku  priamym predajom podľa §9a odst. 1 písm. c  

Zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí. Všetky náklady spojené s predajom ako sú znalecký 

posudok, geometrický plán a vklad do katastra hradí kupujúci. 

OZ  schvaľuje odpredaj pozemku priamym predajom podľa §9a odst. 1 písm. c Zákona 

č. 138/1991 zb. o majetku obcí. Všetky náklady spojené s predajom ako sú znalecký 

posudok, geometrický plán a vklad do katastra hradí kupujúci.   

Hlasovanie: 

Za: 3                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8 – Schválenie prebytočného majetku obce Chvojnica za účelom predaja 

pozemku vo výmere  2377 m2 parc. č. 415. 

Pán starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o kúpu pozemku, ktorú nám doručila pani 

Mária Štefanová. Jedná sa o pozemok parc. číslo 415  vo výmere 2377 m2. Poslanci uznali 

uvedený pozemok pre obec nepotrebný – prebytočný. 

 OZ schvaľuje  pozemok parc. číslo 415 za prebytočný. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 9 – Žiadosť o kúpu pozemku parcel .č.  415 

Pán starosta navrhol odpredať prebytočný majetok, parcelu č. 415 vo výmere 2377 m2 našej 

občianke Márií Štefanovej. 

OZ  schvaľuje odpredaj prebytočného majetku – parcelu č. 415 pani Márií Štefanovej. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 10 – Spôsob predaja 

OZ rozhodlo o spôsobe odpredaja pozemku  priamym predaj podľa § 9a odst. 1 písm. c  

Zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí. Všetky náklady spojené s predajom ako sú znalecký 

posudok, geometrický plán a vklad do katastra hradí kupujúci. 



OZ  schvaľuje odpredaj pozemku priamym predajom podľa § 9a odst. 1 písm. c Zákona 

č. 138/1991 zb. o majetku obcí. Všetky náklady spojené s predajom ako sú znalecký 

posudok, geometrický plán a vklad do katastra hradí kupujúci.   

Hlasovanie: 

Za: 3                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 11 – Schválenie uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici prijalo jednohlasne uznesenia od č. 20/2017 do 27/2017. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 12 – Diskusia a rôzne 
Pán starosta informoval  prítomných, že sa zlikviduje  zelená búda pri OcÚ, kde sa ukladal 

odpad, tu sa vytvorí trávnatá plocha. Na ukladanie odpadu boli vytvorené miesta v chatovej 

oblasti, na otoči autobusu a pri cintoríne. Pri OcÚ je prísny zákaz ukladania akéhokoľvek 

odpadu!!! 

Opraviť obecnú cestu smer chatová oblasť, aspoň vysypať štrkom. O pomoc treba požiadať 

Obec Nitrianske Pravno o finančnú pomoc. 

Pán starosta informoval o oprave vody na Majeri a obec stred, kde navrhol dobudovanie 

záchytných nádrží. Uvedené okolie vody treba pravidelne čistiť a ohradiť. 

 

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom  za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice:     

     

Magdaléna Kotianová                ........................... 

 

Róbert Babitz                             ........................... 

 

 

 

  

                                                                                               ........................................ 

                                                                                                Branislav Dobrotka 

                                                                                                starosta obce 

 

Zapísal:  

 

Anna Pernišová            ............................ 


