
Zápisnica  
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 20.06.2019    
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:          Starosta obce : Peter Medvec 

                           Poslanci : P.Mladší,O.Bobka, I.Krjak, J.Greguš,J.Zemjarová 

                           HK : Helena Tomšíková  

                           Zapisovateľka : Ildikó Hladonová                                                        

 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie záverečného účtu obce a predloženie výročnej správy 

3. Štatút obce 

4. VZN Odchyt psov 

5. Žiadosť na príspevok na partizánske hroby 

6. Ukončenie nájomnej zmluvy s Urbárskou spoločnosťou 

7. Ponuka na odbornú kontrolu mosta oproti Domu smútku 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ  otvoril Peter Medvec, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných a dal návrh 

na doplnenie programu verejného zasadnutia.  

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Peter Mladší, Ján Greguš 

Zapisovateľka:               Ildikó Hladonová 

 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie záverečného účtu obce , predloženie výročnej správy a stanovisko HK     

k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018  

3. Štatút obce 

4. VZN Odchyt psov 

5. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

6. Projektová dokumentácia požiarnej zbrojnice 

7. Žiadosť na príspevok na partizánske hroby 

8. Ukončenie nájomnej zmluvy s Urbárskou spoločnosťou 



9. Ponuka na odbornú kontrolu mosta oproti Domu smútku 

10. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019  

 

 

 

K bodu 2. Schválenie záverečného účtu, predloženie výročnej správy a stanovisko HK 

k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva záverečný účet a výročnú správu. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a  schválili záverečný účet za rok 2018 bez výhrad a  

výročnú správu brali na vedomie. 

 

 

Hlasovanie:                    za:                          5 

                                        proti :                    0         

                                        zdržal sa:               0  

 

Ďalej HK prečítala stanovisko k návrhu záverečného účtu obce ktoré poslanci vzali na 

vedomie.                                               

 

Hlasovanie:                    za:                          5 

                                        proti :                    0         

                                        zdržal sa:               0 

 

 

 

K bodu 3. Štatút obce 

Obecné zastupiteľstvo zrušilo Štatút obce z 13.10.2010 a prijalo nový Štatút obce. 

 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

K bodu 4. VZN Odchyt psov 

Poslanci zrušili VZN 3/2010 a prijali nový VZN 1/2019 

 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

K bodu 5. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

Po prerokovaní o nutnosti požiarnej zbrojnice sa jednohlasne rozhodli poslanci 

na rekonštrukcii kúpeného rodinného domu č. 96 na požiarnu zbrojnicu. 

 

 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 



 

 

K bodu 6. Projektová dokumentácia požiarnej zbrojnice 

 

Na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice je potrebné 

zaplatiť projektantovi 2700,- €. 

 

 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

K bodu 7. Žiadosť na príspevok na partizánske hroby 

 

Na základe listu zo dňa 6.5.2019 p. starosta prečítal žiadosť o podporu pri obnove 

slovenského vojnového cintorína v ukrajinskom Lipovci, kde sa nachádza aj náš rodák. 

Poslanci schválili finančný príspevok 200.- €. 

 

Hlasovanie:                     za:                          4  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                1 

 

K bodu 8. Ukončenie nájomnej zmluvy s Urbárskou spoločnosťou 

 

Na základe uznesenia č.126/2018 bola ukončená nájomná zmluva s Urbárskou spoločnosťou 

– pozemkové spoločenstvo Chyžné k 30.06.2019. Urbárska spoločnosť žiada o vrátenie 

vyplateného polovice nájmu za rok 2018 v sume 245,- €. 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

K bodu 9. Ponuka na odbornú kontrolu mosta oproti Domu smútku 

 

Poslanci prerokovali ponuku a sa dohodli, že ešte počkajú s opravou. Treba prediskutovať 

s vedením Agrodružstva  .   

 
 

K bodu 10. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II.polrok 2019 

 

Hlavná kontrolórka obce prečítala plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2019 ktorý poslanci 

jednohlasne schválili  

 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 



 

K bodu 11. Rôzne 

 

 

 

OZ poveruje starostu obce zabezpečením projektov a náležitostí  týkajúcich sa 

- Rekonštrukcie miestnej komunikácie – miestne cesty na cyklochodník 

 

Hlasovanie:                           za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

Starosta obce prečítal žiadosť na odkúpenie časti  pozemku p. Kvetku. Poslanci schválili 

predaj pozemku v cene  2,50 € za m2  . 

 

Hlasovanie:                           za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

 

Dni obce sa budú konať 27.07.2019. Toho roku bude športový deň – futbalový turnaj, súťaže 

pre deti a varenie guliek.  

 

K bodu 12. Záver 

 

Na záver sa starosta poďakoval poslancom za účasť a   zasadnutie OZ ukončil. 

 
          

 

 

Zapísal/(a):  Ildikó Hladonová 

 

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

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Peter Mladší                                                                                 ........................................ 

Ján Greguš                                                                                    ........................................ 

 

 

 


