
Zápisnica  
z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 20.04.2022    
___________________________________________________________________________ 

 

 

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  

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

3. Úprava rozpočtu 

4. Prenájom obecného majetku 

5. Predaj obecného pozemku 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

XXIII. 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:  O.Bobka, I.Krjak 

Zapisovateľka:               Ildikó Hladonová 

 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa  

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

3. Úprava rozpočtu 

4. Prenájom obecného majetku 

5. Predaj obecného pozemku 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

K bodu 2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 

 

Hlavná kontrolórka obce prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2021, správu poslanci 

vzali na vedomie. 



K bodu 3. Úprava rozpočtu 

Starosta predniesol návrh na úpravu rozpočtu  -  presun rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Úpravu rozpočtu jednohlasne schválili poslanci. 

 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

K bodu 4. Prenájom obecného majetku  

Starosta obce prečítal žiadosť o prenájom rodinného domu č.94 ktorý je vo vlastníctve obce 

Chyžné. Poslanci schválili prenájom pre pani Vieru Mitrovú od 01.05.2022  s mesačným 

nájmom 30 € a s podmienkou, že energie si hradí nájomca. Zmluva bude uzatvorená na dobu 

5 rokov.  

Hlasovanie:                    za:                           5   

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 0 

 

 

 

K bodu 5. Predaj obecného pozemku 

Ďalej starosta prečítal  žiadosť pána Rastislava Budaja o odkúpenie pozemku C  parc.č. 192/1 

vo výmere 95 m 2, v navrhovanej cene 5 € za  m2. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer obce Chyžné – previesť prebytočný majetok obce pre 

Rastislava Budaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa nakoľko parcela je súčasťou 

zastavenej plochy a nádvoria rodinného domu ktorého je vlastníkom .  

 

 

Hlasovanie:                    za:                           5   

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 0 

 

 

K bodu 6. Rôzne 

 

• Dni obce sa budú konať 20.08.2022. Vystupovať bude  JADRANKA . 

 

• Keďže sa blíži Deň matiek, ktorí je venovaní matkám, pripravujeme malú oslavu , ktorá 

sa uskutoční 08.05.2022v nedeľu o 15:30 hod. v Kultúrnom dome.  

 

 

K bodu 7. Záver 

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

 

 

Zapísal/(a):  Ildikó Hladonová 



 

 

 

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

                                                                                                     starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

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

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

 

 

 


