
Zápisnica 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného  

dňa 16.03.2018 

 
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. 59 

Kat. územie Chvojnica cca 80 m2 za účelom predaja 

6. Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 59 o rozlohe cca 80 m2 

7. Spôsob predaja pozemku parc. č. 59 o rozlohe cca 80 m2 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 

9. Správa o kontrolnej činnosti vykonanej v roku 2017 

10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Chvojnica 

11. Schválenie odmeny starostovi vo výške 1000 EUR 

12. Schválenie uznesení 

13. Diskusia - rôzne 

14. 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 Magdaléna Kotianová a overovatelia pani Karolína Pravdová 

a pán Róbert Babitz. 

OZ schvaľuje zapisovateľa : Magdaléna Kotianová a 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 uznesenia 

Pán starosta konštatoval, že žiadosti sú v riešení. 

 

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

pozemku vo výmere cca 80 m2 parc. č. 59 

OZ uznalo pozemok parc. číslo 59 v kat. území Chvojnica – časť vo výmere cca 80 m2 ako 

prebytočný majetok.  

OZ schvaľuje pozemok parc. číslo 59 vo výmere cca 80 m2 za prebytočný. 

Hlasovanie: 

Za: 4                               proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6 – Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. číslo 59 o rozlohe cca 80 m2 

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

Kuruc. Jedná sa o pozemok parc. číslo 59 – časť vo výmere cca 80 m2. Poslanci s predajom 

súhlasia s 3/5 väčšinou. 

OZ  schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 59 vo výmere cca 80 m2. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7 – Spôsob predaja pozemku parc. č. 59 o rozlohe cca 80 m2 

OZ určuje spôsob predaja pozemku parc. č. 59 vo výmere cca 80 m2 v kat. území Chvojnica – 

predaj s osobitným zreteľom, cena 7 EUR za 1 m2 podľa Zákona 138 z roku 1991, par. 9 a, 

ods. 8, písmena e. Geometrický plán aj návrh na vklad hradí kupujúci. 

OZ schvaľuje cenu pozemku 7 EUR za meter štvorcový a predaj s osobitným zreteľom. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 

Pani Slávka Gregorová, kontrolórka obce Chvojnica,  predložila poslancom Plán kontrolnej 

činnosti na rok 2018, ktorý predniesol pán starosta. Poslanci Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na rok 2018 vzali na vedomie. 

OZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018.  

Hlasovanie: 

Za: 4                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 9 – Správa o kontrolnej činnosti vykonanej v roku 2017 

Pani Slávka Gregorová, kontrolórka obce Chvojnica,  predložila poslancom Správu o 

kontrolnej činnosti vykonanej za rok 2017, ktorú predniesol pán starosta. Poslanci Správu o 

kontrolnej činnosti vykonanej za rok 2017 vzali na vedomie. 

OZ berie na vedomie Správu kontrolnej činnosti vykonanej za rok 2017. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                 proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 10 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Chvojnica 

Poslanci boli oboznámení s Návrhom Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Chvojnica. 

OZ schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Chvojnica. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 



Bod č. 11 – Schválenie odmeny starostovi vo výške 1000 EUR 

Poslanci navrhli a schválili navýšenie platu starostovi  o 36 % s účinnosťou od 01.03.2018 do 

30.04.2018. 

OZ schválilo navýšenie platu starostovi obce o 36% k terajšiemu mesačnému platu 

v zmysle § 8 ods. 1 Zák. č. 235/1994 s účinnosťou od 01.03.2018 do 30.04.2018. 
Hlasovanie: 

Za: 4                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 

 

Bod č. 12 – Schválenie uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici prijalo jednohlasne uznesenia od č. 1/2018 do 9/2018. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 12 – Diskusia a rôzne 
- Poslanci opätovne upozornili a požadujú úpravu starého cintorína. 

- Obecná cesta smerom k rekreačnej oblasti je rozbitá, treba ju opraviť. 

- Oporný múr vo dvore OcÚ je poškodený, nutná je jeho oprava. 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:     

     

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

 

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

 

 

 

 

  

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

                                                                                                Branislav Dobrotka 

                                                                                                starosta obce 

 

 

Zapísal:  

 

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


