
Zápisnica  
z VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 13.12.2019    
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:          Starosta obce : Peter Medvec 

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

                           HK : Helena Tomšíková  

                           Zapisovateľka : Ildikó Hladonová                                                        

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

3. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2020 

5. Viacročný rozpočet na roky 2021-2022 

6. Úprava rozpočtu 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

VII. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých 

prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámil prítomných 

s programom  verejného zasadnutia.  

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Peter Mladší, Igor Krjak 

Zapisovateľka:               Ildikó Hladonová 

 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

3. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2020, Stanovisko HK obce  k rozpočtu na rok 2020 

5. Viacročný rozpočet na roky 2021-2022 

6. Úprava rozpočtu 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 



 

K bodu 2. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

 
 VZN o nakladaní s komunálnym odpadm na území obce   

 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 
 

 

 

 

K bodu 3. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Podľa zákona o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa zmenil 

poplatok  na 0,0383€ za osobu na jeden kalendárny deň. 

 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

K bodu 4. Schválenie rozpočtu na rok 2020,  

Poslanci schválili rozpočet na rok 2020 bez pripomienok. 

Hlasovanie:                    za:                           5   

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 0 

 

 

 

 

K bodu 4. Stanovisko HK obce k rozpočtu  na rok 2020 

 

Poslanci vzali na vedomie stanovisko HK obce k rozpočtu na rok 2020  

Hlasovanie:                    za:                           5   

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 0 

 

 

 

K bodu 5. Viacročný rozpočet na roky 2021 - 2022 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2021 - 2022 

 

Hlasovanie:                    za:                           5   

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 0 

 

 
         



 

 

K bodu 6. Úprava rozpočtu  

Poslanci schválili úpravu rozpočtu bez pripomienok. 

Hlasovanie:                    za:                           5   

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 0 

 

 

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 

Hlavná kontrolórka obce prečítala plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, ktorý poslanci 

jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie:                    za:                           5   

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 0 

 

K bodu 8. Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov o možnosti nákupu kníh  Revúca a okolie z neba 

v hodnote 1 600€ v počte 130ks. 

 

Hlasovanie:                    za:                           4  

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 1 

 

 

K bodu 9. Záver 

Na záver sa starosta poďakoval poslancom za účasť, aj za  celoročnú prácu v prospech obce a zaželal 

pokojné, krásne Vianoce a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísal/(a):  Ildikó Hladonová 

 

 

 

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

                                                                                                     starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

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

Igor Krjak                                                                                     ........................................ 

 



 


