
Zápisnica 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného  

dňa 15.08.2018 

 
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. Prejednanie a určenie  rozsahu výkonu funkcie na nasledujúce volebné obdobie.  

6. Prejednanie a určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie. 

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

8. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1. 

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 sa ospravedlnila a pán Štefan je PN. 

 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľku bola určená Anna Pernišová a overovatelia pani Katarína Pravdová 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, až na uznesenie č. 16, kde sa čaká na 

ďalšie cenové ponuky na opravu múru pri OcÚ. 

 



Bod č. 5  -  Prejednanie a určenie rozsahu  výkonu funkcie   na nasledujúce volebné 

obdobie  

Nakoľko sa  blížia komunálne voľby, je potrebné schváliť úväzok starostu obce na volebné 

obdobie 2019 – 2022. Poslanci navrhli a schválili plný úväzok, čo je 7,5 hod/denne 

OZ schvaľuje úväzok starostu na 7,5 hod/denne na volebné obdobie 2019 – 2022. 

Hlasovanie: 

Za: 3                               proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6 – Prejednanie a určenie  počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 

Poslanci navrhli 5 poslancov na volebné obdobie 2019 – 2022. 

OZ  schvaľuje počet poslancov 5 na volebné obdobie 2019 – 2022. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

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

OZ schvaľuje  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,  

OZ schvaľuje  predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty 

k nehnuteľnosti. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1  

Poslancom bol predložený návrh Rozpočtového opatrenia č.1/2018, kde boli navýšené bežné 

príjmy o 2238€, čerpanie Rezervného fondu bude vo výške 20 000€, bežné výdavky budú 

navýšené o 2238€ a kapitálové výdavky o 21232€. Celkovo sa tak navýšia príjmy aj výdavky 

rovnako o 21232€. Po uvedenej zmene zostáva rozpočet na rok 2018 vyrovnaný. 

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

základe ods.2 písm.a) §14 zákona č.583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1/2018 podľa predloženého 

návrhu. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 10 – Schválenie uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici prijalo jednohlasne uznesenia od č. 18/2018 do 23/2018. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 11 – Diskusia a rôzne 
- Pán starosta informoval prítomných o akcií Deň obcí  pravňanskej doliny, ktorá sa 

uskutoční 15.09.2018. 

- Pani Kotianová navrhla prijať VZN na kľud v chatovej oblasti v nedeľu, aby chatári 

nekosili a nerobili hluk v nedeľu. Pán starosta sa bude informovať, či je možné takéto 

VZN prijať. 

- Poslanci upozornili na znečistený kanál pri kostole, kde pani Mečiarová dala vyklopiť 

zeminu, čím sa upchal kanál a voda, ktorá mala tiecť v kanáli sa rozlieva po 

vedľajšom pozemku a dostáva sa pod základy kostola a na súkromný pozemok, čím 

znehodnocuje majetok. Poslanci žiadajú, aby bola p. Mečiarová upozornená písomne 

na odstránenie uvedeného stavu.  



 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice:     

     

Karolína Pravdová                            .............................. 

 

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

 

 

 

 

  

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

                                                                                                Branislav Dobrotka 

                                                                                                starosta obce 

 

 

Zapísal:  

 

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


