
Zápisnica 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného  

dňa 06.12.2018 

 
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. Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu 

6. Rozpočet obce na rok 2019 

7. Žiadosť o finančný príspevok p. Lackovej 

8. Schválenie uznesení 

9. Diskusia - rôzne 

10. Záver 

 

Bod č. 1 – Otvorenie  

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

poslanci Obecného zastupiteľstva,  pani Grešnerová sa ospravedlnila.  

 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľku bola určená Anna Pernišová a za overovateľov zápisnice pani Karolína 

Pravdová  a pán Róbert Babitz. 

OZ schvaľuje zapisovateľa : Anna Pernišová a za overovateľov zápisnice:  Karolínu 

Pravdovú a p. Róberta Babitza. 

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 uznesenií 

Pán starosta konštatoval, že uznesenia boli splnené.  

 

Bod č. 5  -  Správa hlavného kontrolóra k rozpočtu predniesla hlavná kontrolórka obce 

pani Slávka Gregorová. Konštatovala, že navrhnutý rozpočet je spracovaný v súlade so  



 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce dňa 15.novembra 2018. Navrhovaný rozpočet obce na rok 2019 

vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím  je splnená jedna zo základných 

podmienok vyplývajúca z §10 ods.7  Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 je zostavený v rovnakom 

členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rok. Pani kontrolórka odporúča schváliť 

rozpočet na rok 2019 bez výhrad a návrhy rozpočtu na roky 2020 a 2021 vziať na vedomie. 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019. 

Hlasovanie: 

Za: 4                              proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6 – Rozpočet obce na rok 2019  

Poslancom bol predložený návrh rozpočtu na rok 2019 a na roky 2020, 2021. Návrh bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke od 15..11.2018 do 06.12.2018. 

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

Obec neuplatňuje programovú štruktúru v rozpočte obce. 

OZ schvaľuje rozpočet   obce Chvojnica na rok 2019 bez pripomienok. 

OZ schvaľuje výnimku v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov o neuplatňovaní programu obce v rozpočte obce. 

OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2020, 2021. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7 – Žiadosť o finančný príspevok pani Lacková 

Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou pani Lackovej, v ktorej prosí o poskytnutie 

jedno rázového príspevku vo výške 200 EUR pre deti Patriciu, na Vianoce. Nakoľko sa pani 

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

OZ schválilo finančný príspevok pani Lackovej pre deti vo výške 200E. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8 – Schválenie uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici schválilo navrhnuté uznesenia od č. 29/2018 do 35/2018. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 9 – Diskusia a rôzne 
- Poslanci boli informovaní o povinnosti evidovať chov ošípaných. V našej obci nik 

nechová ošípané. 

- Pán starosta s uspokojením, uznaním , úctou a vďakou v mene svojom ale aj v mene 

občanov vyslovil poďakovanie za obetavú prácu, ale aj spoluprácu všetkých poslancov 

obecného zastupiteľstva zvoleným v predchádzajúcom volebnom období. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:     

     

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

 

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

 

 

 

 

  

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

                                                                                                Branislav Dobrotka 

                                                                                                starosta obce 

 

 

 

Zapísal:  

 

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


