
Zápisnica  
z XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 27.06.2022    
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:          Starosta obce : Peter Medvec 

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

                           HK : Helena Tomšíková  

                           Zapisovateľka : Ildikó Hladonová                                                        

                            

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa  

2. Odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa 

3. Výstavba FIT Ihriska 

4. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 

5. Schválenie záverečného účtu, predloženie výročnej správy za rok 2021 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

XXIV. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal 

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

prítomných so zmenou programu rokovania verejného zasadnutia .  

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  J.Zemjarová, J.Greguš 

Zapisovateľka:               Ildikó Hladonová 

 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa  

2. Odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa 

3. Výstavba FIT Ihriska 

4. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 

5. Schválenie záverečného účtu, predloženie výročnej správy za rok 2021 

6. Úprava rozpočtu 

7. Plán práce HK na II.polrok 2022 

8. Voľby do orgánov samosprávy obcí na nové volebné  obdobie rokov 2022-2026 

9. Prenájom pozemku 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 



K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa a schválenie 

programu 

 

Starosta prečítal doplnenie programu, vymenoval overovateľov a zapisovateľa zápisnice. 

Poslanci jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie:                     za:                          4  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

                                        neprítomní:            1 

 

  

 

K bodu 2. Predaj obecného majetku  

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj prebytočný majetok obce Chyžné z dôvodu osobitného 

zreteľa pre Rastislava Budaja bytom Hranovnica ul. SNP 165/116. Predmetom  je predaj 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastri nehnuteľnosti Katastrálneho úradu Revúca, pre 

katastrálne územie obce Chyžné LV č.616 parcela C č.192/1 . Celková výmera predávaného 

pozemku činí 95 m2 . Cena predávanej nehnuteľnosti 5,- €/m2 spolu 475,- €. 

  

Hlasovanie:                    za:                           4  

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 0 

                                       neprítomní :            1 

 

 

K bodu 3. Výstavba FIT Ihriska 

Ďalej starosta informoval poslancov o výstavbe FIT Ihriska na PC 591/15,591/16,591/18 

a predložil vypracovanú projektovú dokumentáciu. Poslanci jednohlasne súhlasili 

s realizáciou FIT Ihriska. 

 

 

Hlasovanie:                    za:                           4   

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 0 

                                       neprítomní :            1 

 

K bodu 4. Stanovisko HK k záverečnému účtu 

 

Hlavná kontrolórka prečítala stanovisko k záverečnému účtu, čo poslanci vzali na vedomie. 

Hlasovanie:                     za:                          4  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

                                        neprítomní:             1 

 

 

K bodu 5. Schválenie záverečného účtu, predloženie výročnej správy za rok 2021 

 

 



Záverečný účet obce poslanci OZ obdržali s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poslanci 

k predloženému návrhu záverečného účtu nemali pripomienky a starosta obce dal návrh na 

jeho schválenie, čo jednohlasne schválili  bez výhrad.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 5 246,82 EUR. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške  

11 952,72 EUR. 

Predloženú výročnú správu brali na vedomie. 

Hlasovanie:                     za:                          4  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

                                        neprítomní:             1 

 

K bodu 6. Úprava rozpočtu 

Poslanci úpravu rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu schválili, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky. 

Hlasovanie:                     za:                          4  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

                                        neprítomní:             1 

 

K bodu 7.Plán práce HK na II.polrok 2022 

Plán práce HK na II .polrok prečítala hlavná kontrolórka, čo schválili všetci poslanci 

Hlasovanie:                     za:                          4  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

                                        neprítomní:             1 

 

K bodu 8.Voľby do orgánov samosprávy obcí na nové volebné obdobie rokov 2022-2026 

V zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.z. §11 ods.3 a 4 obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí na nové volebné obdobie počet poslancov 

5, volebný obvod 1 a výkon funkcie starostu obce v plnom rozsahu. 

 

 

Hlasovanie:                     za:                          4  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

                                        neprítomní:             1 

 

 

 

K bodu 9.Prenájom pozemku  

 

Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. prenájom pôdy, ktorú 

v súčasnosti na základe zámenných dohôd spravuje obec Chyžné schvaľuje v prospech 



spoločnosti Winalot s.r.o. Stará Lubovňa, ktorá bude na tejto pôde za pomoci OZ MKR – 

Envirioment Revúca pestovať liečivé byliny spôsobom permakultúry , podľa jednotlivých 

vlastníckych podielov takto:  

 

Vlastník: Register: Parcela: Podiel:  Výmera 

Ing. M. Pribola E 1288 1/1    878 m² 

J. Zemjarová, r. Nemogová E 1287 1/1    702 m² 

Ing. Ľ. Grosiar E 1699/1 1/2    436,5 m² 

M. Hamarová, r. Liptáková E 1699/1 1/2    436,5 m² 

Z. Hrivnáková,r. Grosiarová E 1699/2 1/2    587,5 m² 

MUDr. M. Krjak E 1699/2 1/2    587,5 m² 

Mgr. M. Kratochvílová, r. Chlebušová E 1699/3 1/1   1356 m² 

Spolu      4984 m² 

 

Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť minimálne jedno pracovné miesto a sezónne aj viac 

pracovných resp. brigádnických miest. Prostriedky získané za prenájom pôdy budú použité 

ako príjem rozpočtu obce Chyžné. Prenájom horeuvedených výmer činí spolu 4984 m². Za 

prenájom jedného metra štvorcového na rok určujeme sumu 0,04 eurá. Zmluva sa schvaľuje 

na dobu neurčitú najviac však na dobu pätnástich rokov. Výšku prenájmu je možné 

prehodnocovať na konci každého poľnohospodárskeho roka, v prípade inflácie prevyšujúcej 

viac ako 10 %, je možné prehodnotiť nájomné ihneď, najneskôr do jedného mesiaca. Každá 

takáto  skutočnosť je závislá na prístupe a vôli oboch strán. Zmluva sa riadi horeuvedeným 

zákonom o prenájme poľnohospodárskej pôdy a ustanoveniami občianskeho zákonníka. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce konaním v uvedenej veci prenájmu 

pôdy a podpisom zmluvy s prenájomcom. 

Cena za prenájom ročne 200 €. 

Hlasovanie:                     za:                          3  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                1 

                                        neprítomní:             1 

 

K bodu 10. Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov, že slávnostná kolaudácia Hasičskej zbrojnice 

a odovzdanie obnoveného Detského ihriska bude 30.07.2022. Pri oslavách sa budú variť pre 

obyvateľov obce Gemerské guľky. 

p. Zemjarová mala pripomienku , že hodiny na veži evanjelického kostola sú obecné, a aby 

obec platil za elektriku. 

 

K bodu 11. Záver 

Na záver sa starosta poďakoval poslancom a prítomným za účasť, a zastupiteľstvo OZ 

ukončil. 

 

 



 

 

 

 

Zapísal/(a):  Ildikó Hladonová 

 

 

 

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

                                                                                                     starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Ondrej Bobka                                                             ........................................ 

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

 

 

 


