
Zápisnica 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného  

dňa 29.06.2018 

 
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 časť pozemku par. č. 81/1 

Kat. územie Chvojnica cca 90 m2 za účelom predaja 

6. Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 81/1 o rozlohe cca 80 m2 

7. Spôsob predaja pozemku parc. č. 81/1 o rozlohe cca 90 m2 

8. Záverečný účet Obce Chvojnica za rok 2017 

9. Schválenie uznesení 

10. Diskusia - rôzne 

11. Záver 

 

Bod č. 1 – Otvorenie  

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

poslanci Obecného zastupiteľstva,  pani Grešnerová a pán Štefan sa ospravedlnili. 

 

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:  Magdaléna 

Kotianová a p. Róberta 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 boli splnené. 

 



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

pozemku vo výmere cca 90 m2 parc. č. 81/1 

OZ uznalo pozemok parc. číslo 81/1 v kat. území Chvojnica – časť vo výmere cca 90 m2 ako 

prebytočný majetok obce.  

OZ schvaľuje pozemok parc. číslo 81/1 vo výmere cca 90 m2 za prebytočný. 

Hlasovanie: 

Za: 3                               proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6 – Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 81/1 o rozlohe cca 90 m2 

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

Nemetz.  Jedná sa o pozemok parc. číslo 81/1 – časť vo výmere cca 90 m2. Poslanci 

schvaľujú zámer predaja pozemku parc. č. 81/1 k.ú. Chvojnica.  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu prístupovej cesty k nehnuteľnosti. 

OZ  schvaľuje zámer predaja pozemku parc. č. 81/1 k.ú. Chvojnica ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty k nehnuteľnosti. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7 – Spôsob predaja pozemku parc. č. 81/1 o rozlohe cca 90 m2 

OZ určuje spôsob predaja pozemku parc. č. 81/1 vo výmere cca 90 m2 v kat. území Chvojnica 

– predaj hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej  cesty k nehnuteľnosti, cena 7 EUR 

za 1 m2 podľa Zákona 138 z roku 1991, par. 9 a, ods. 8, písmena e. Návrh na vklad hradí 

kupujúci. 

OZ schvaľuje cenu pozemku 7 EUR za meter štvorcový a predaj ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty k nehnuteľnosti. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8 – Záverečný účet obce Chvojnica za rok 2017 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

K návrhu Záverečného účtu predložila kontrolórka obce odborné stanovisko, v ktorom 

zhodnotila, že Záverečný účet objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav 

majetku a záväzkov obce a odporučila schváliť predložený Záverečný účet výrokom „bez 

výhrad“ podľa zákona o rozpočtových pravidlách. 

OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného 

účtu obce za rok 2017. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Pani Pernišová predložila návrh Záverečného účtu obce za rok 2017. Po prerokovaní a v 

súlade s §11 ods.4 písm.b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce Chvojnica  za rok 2017 bez výhrad. 

OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce bez 

výhrad. 

OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 8597,06 € .  

Za: 3                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

 

 



Bod č. 9 – Schválenie čerpania Rezervného fondu obce 

Pán starosta oboznámil prítomných s havarijným stavom múru, kde hrozí zrútenie cesty 3. 

triedy. Máme jednu ponuku na stavebné práce, ktorej výška je 17.178, od firmy PCS 

Prievidza. Pán starosta navrhuje na opravu múru čerpať finančné prostriedky z rezervného 

fondu a hneď opraviť aj oplotenie OcU. Celkové čerpanie z rezervného fondu by bolo cca 

20.000 EUR. 

OZ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške cca 20.000 EUR na opravu múru 

a plotu OcU. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 10 – Schválenie uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici prijalo jednohlasne uznesenia od č. 10/2018 do 9/2018. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 11 – Diskusia a rôzne 
- Pán starosta informoval prítomných o oprave obecnej cesty, na ktorú požiadal 

o dotácie Štátne lesy a Ministerstvo financií. 

- Pani Pravdová informovala o poškodenej streche kostola, padá škrídla zo zvonice, 

treba to dať opraviť. 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:     

     

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

 

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

 

 

 

 

  

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

                                                                                                Branislav Dobrotka 

                                                                                                starosta obce 

 

 

Zapísal:  

 

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


