
Zápisnica 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného  

dňa 15.12.2017 

 
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. Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 355/1 – cena pozemku 

6. Úprava rozpočtu 2017 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2018 

8. Stanovisko hlavného kontrolora 

9. Schválenie uznesení 

10. Diskusia - rôzne 

11. Záver 

 

Bod č. 1 – Otvorenie  

Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. Prítomní boli 4 

poslanci Obecného zastupiteľstva,  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 

Ľudovít Štefan. 

OZ schvaľuje zapisovateľa : Anna Pernišová a overovateľov zápisnice:  Magdalénu 

Kotianovú a p. Ľudovíta Štefana. 

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 02.10.2017 boli splnené. 

 

Bod č. 5 – Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 355/1 – cena pozemku 



Cena za pozemok parc. č. 355/1 bola navrhnutá na základe Znaleckého posudku č. 076/2017 

vo výške 7 EUR za meter štvorcový. 

OZ  schvaľuje cenu pozemku 7 EUR za meter štvorcový.  

Hlasovanie: 

Za: 4                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6 – Úprava rozpočtu 2017 

Poslancom bol predložený návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2017, ktorý poslanci schválili 

bez pripomienok. 

OZ  schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2017 bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7 – Schválenie rozpočtu na rok 2018 

Poslancom bol predložený návrh rozpočtu na rok 2018 a na roky 2019, 2020. Návrh bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke od 30.11.2017 do 15.12.2017. 

K navrhnutému rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky od občanov ani od poslancov. 

OZ schvaľuje rozpočet   obce Chvojnica na rok 2018 bez pripomienok. 

OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2019, 2020. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8 – Stanovisko hlavného kontrolóra 

Pani Slávka Gregorová kontrolórka obce Chvojnica oboznámila prítomných so stanoviskom 

k rozpočtu na rok 2018. Konštatovala, že návrh rozpočtu je vyrovnaný a je v súlade so 

zákonom, preto doporučuje predložený návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť a rozpočet na 

roky 2019 a 2020 zobrať na vedomie. 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 9– Schválenie uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici prijalo jednohlasne uznesenia od č. 28/2017 do 37/2017. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 12 – Diskusia a rôzne 
Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou pani Lackovej, v ktorej prosí o poskytnutie 

jednorázového príspevku vo výške 150 EUR pre deti na Vianoce. Nakoľko sa pani Lacková 

vždy vzorne starala o svoje deti, poslanci s príspevkom súhlasili. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

Pani Kotianová  informovala o potrebe zakúpenia ďalších kontajnerov na komunálny odpad, 

nakoľko terajšie množstvo nepostačuje hlavne v chatovej oblasti. Poslanci s týmto návrhom 

súhlasili a doporučili zakúpiť 3 kontajnery. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

Poslanci nie sú spokojní s uhrádzaním záloh za energie a nájmu pani nájomníčkou priestorov 

na OcÚ, úhrady sú pripisovaní na účet OcÚ v niektorých mesiacoch po 5. dni v mesiaci, hoci 

v nájomnej zmluve sa uvádza, že platby majú byť na účte OcÚ 5. dňa v mesiaci. Každé 



neskoršie pripísanie záloh a nájmu sa bude považovať za hrubé porušenie nájomnej zmluvy 

a môže dôjsť k ukončeniu nájmu. 

Ďalej palivo na vykurovanie celého OcÚ bude zabezpečovať výhradne OcÚ a nájomca sa 

bude podielať na nákladoch  50 % účasťou. 

Pán starosta navrhol výmenu svietidiel na verejnom osvetlení a kúpu cca 25 kusov nových 

svietidiel. Cena 1 kusa  je cca 106 EUR. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 

Ďalej bolo navrhnuté, aby sa do kostola kúpili nové lampy. 

Pán starosta ďalej informoval, že požiadal o finančný príspevok na výmenu okien 

a maľovanie kostola. Poslanci upozornili, že treba najskôr odvodniť pozemok, na ktorom stojí 

kostol. 

Ďalej poslanci upozornili na cestu, ktorá sa opravovala, ale už sú zase výtlky, ktoré spôsobujú 

nákladné autá Štátnych lesov, ktoré denne vozia drevo z lesa. Preto treba žiadať Štátne lesy, 

aby cestu opravili. 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:     

     

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

 

Ľudovít Štefan                             ........................... 

 

 

 

 

  

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

                                                                                                Branislav Dobrotka 

                                                                                                starosta obce 

 

Zapísal:  

 

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


