Obec

C h y ž n é, PSČ 049 18

ZÁPISNICA
Z II. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa
6. marca 2015
o 17,30 hod. v zasadačke Obecného úradu

V Chyžnom dňa 06.03.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa hl. kontrolóra
Prejednanie návrhu VZN o dotáciách
Prejednanie ponuky na vedenie účtovníctva
Doporučenie komisií na celoročnú prácu
Návrh na schválenie stravných lístkov pre starostu
Poverenie pre starostu obce na zastupovanie v otázke prenájmu pozemkov pre PZ
Hanová
9. Prejednanie žiadosti pána Kováčika o prenájme obecných pozemkov
10. Návrh schválenia začatia odvodňovacej stavby pre vyšný koniec obce
11. Návrh odsúhlasenia k umiestneniu stávkových hier v Krčmičke Medulienka
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. II. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval,
že v zmysle rokovacieho poriadku z 5 zvolených poslancov sú prítomní 4 poslanci, teda
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice menoval Zdenku Ganajovú
a Jarmilu Zemjarovú za zapisovateľku Bc. Magdalénu Šebókovú a následne dal schváliť
program zasadania, ktorý bol jednomyseľne schválený.
2. Pri kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia bolo konštatované, že
uzneseniami č. 1/2014 až 6/2014 sú splnené.
3. Hlavná kontrolórka obce Helena Tomšíková prečítala správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Chyžné za rok 2014, ktorú obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie. /príloha
č. 1/
4. Starosta predložil návrh nového VZN č.1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce
Chyžné. Starosta uviedol, že o poskytnutie dotácie sa musí podať žiadosť na ktorú sa do 7 dní
od rozhodnutia uzavrie dohoda. Ďalej uviedol že o poskytnutí dotácie do výšky 75,- € bude
rozhodovať on sám a o poskytnutí dotácie nad 75,- € bude rozhodovať Obecné zastupiteľstvo.
/príloha č. 2/
5. Starosta predložil ponuky na vedenie účtovníctva, a to od Ing. Lucie Vargovej z Muráňa
a Ildikó Hladonovej z Hucína. Starosta uviedol, že pri p. Hladonovej by išlo o projekt cez
ÚPSVR, kde 80% mzdy hradí ÚPSVR a 20% mzdy hradí obec. Ponuka p. Ing. Vargovej bola
170,- € mesačne bez ohľadu na množstvo položiek účtovníctva. Ďalej uviedol, že by bolo dobré
pozvať záujemcov a urobiť výberové konanie do 15.03.2015. /príloha č. 3/
6. Starosta uviedol, že Komisia na ochranu verejného poriadku a veci stavebné sa stretne
podľa potreby. Ďalej uviedol, že Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov a pre vybavovanie sťažností sa stretne 4-krát do roka alebo podľa
potreby. Doba na vybavenie sťažností je do 7 dní od prijatia sťažnosti. Komisia pre kultúru

a šport naplánovala akcie, a to : MDŽ, Deň matiek, Deň detí, SNP, nohejbalový turnaj, Dni
obce, Výstup na Kohút, Október mesiac úcty k starším.
7. Starosta predniesol návrh na schválenie stravných lístkov.
8. Starosta predniesol návrh poverenia, ktoré ho splnomocňuje zastupovať obec v otázke
prenájmu obecných pozemkov pre PZ Hanová. Obecné zastupiteľstvo odložilo toto poverenie
do budúceho zasadania. /príloha č. 4/
9. Starosta prečítal žiadosť p. Kováčika o uzavretie nájomnej zmluvy na poľnohospodársku
pôdu, ktorú má v nájme firma IM-Agra. Starosta doporučil prekonzultovať zmluvu s IM-Agra
u právnika a podľa zistených skutočností zvážiť ďalšie kroky. /príloha č. 5/
10. Starosta predniesol návrh začatia odvodňovacej stavby pre vyšný koniec obce. Jedná sa
o vykopanie kanálu cez súkromné pozemky, ktorý by ústil do potoka. Predpokladaná cena práce
cca. 900,- €. Starosta dodal, že súkromný vlastníci budú požiadaný o spoluprácu a súhlas.
11. Starosta predniesol návrh k umiestneniu stávkových hier v Krčmičke Medulienka. Ďalej
uviedol, že sa nejedná o výherný automat a zisk z hernej istiny predstavuje rozdiel medzi
prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami. /príloha č. 6/
12. Diskusia
Poslanci sa vyjadrovali počas prejednávania jednotlivých bodov programu.
Greguš Ján – doporučuje dať výpoveď zmluvy IM-Agra.
Ganajová Zdenka – Kováčikovi odpovedať, že pre tento rok sa s nájmom poľnohospodárskej
pôdy nič nemení.
Medvec Peter – doporučuje prejednať zmluvu s IM-Agra pri právnikovi a overiť daný stav
s pozemkami.
13. Na záver starosta ešte raz prečítal prijaté uznesenia.
14. Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

Peter M e d v e c
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
1. Zdenka Ganajová

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

2. Jarmila Zemjarová

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

