
Zápisnica  
z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 29.09.2021    
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:          Starosta obce : Peter Medvec 

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

                           Zapisovateľka : Ildikó Hladonová                                                        

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb obce Chyžné 

3. Odpredaj prebytočného majetku obce z dôvodu  hodného osobitného zreteľa 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

1. XIX. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal 

všetkých prítomných a konštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom  verejného zasadnutia a následne 

dal schváliť program . 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  O.Bobka, J.Greguš 

Zapisovateľka:               Ildikó Hladonová 

 
                                          

                                        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb obce Chyžné  

3. Odpredaj prebytočného majetku obce z dôvodu  hodného osobitného zreteľa 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

 

K bodu 2. Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb obce Chyžné  

 

Starosta obce oboznámil poslancov o rušení uznesenie číslo 79/2021 Nákup vozidla 

spoločnej dopravy osôb z dôvodu zlej formulácie textu. 

Správne uznesenie znie nasledovne: 



Obecné zastupoteľstvo schvaľuje Poskytnutie príspevku a realizáciu projektu s názvom „ 

Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb – obec Chyžné „ v rámci výzvy VSP – Stredný 

Gemer, kód IROP-CLLD-R013-512-004, aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. 

Financovanie projektu „ Nákup vozidla spoločnej dopravy osôb – obec Chyžné vo výške 

minimálne 5%  z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

K bodu 3. Odpredaj prebytočného majetku obce z dôvodu  hodného osobitného zreteľa 

 

Starosta obce dal shváliťpredaj prebytočného majetku obce Chyžné pre Jaroslava Šándora 

bytom Chyžné č. 157. Jedná sa o    

LV 616 diel číslo 5 parc.č.396 vo výmere 104 m2 

  LV 616 diel číslo 6 parc.č. 396 vo výmere 160 m2  

     LV 616 diel číslo 9 parc. č. 3379/1 vo výmere 3 m2 

LV 616 diel číslo 7 parc.č. 396  vo výmere 9 m2 

 LV 616diel číslo 8 parc.č. 396 vo výmere 26 m2 

parcely sa nachádzajú v k.ú. obce Chyžné . Celková výmera 302 m2 

Kúpna cena za m22,20 € spolu 664,40 € ( šesťstošesťdesiatštyri eur a 40 centov ) z dôvodu  

hodného osobitného zreteľa. 

 

 

 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

K bodu 4. Rôzne 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

 
        

K bodu 5. Záver 

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

 

 

Zapísal/(a):  Ildikó Hladonová 

 

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

                                                                                                     starosta obce 



 

 

Overovatelia:  

O.Bobka                                                                                  ........................................ 

J.Greguš                                                                                  ........................................ 

 

 


