Zápisnica
z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné,
konaného dňa 02.03.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Peter Medvec, starosta obce
Poslanci : E.Topoliová, P.Mladší, I. Šavlíková

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Prenájom obecného pozemku za krčmou
Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2017
Odpísanie daňové pohľadávky za staré roky
Rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Na úvod starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom verejného zasadnutia.
Ospravedlnený poslanci: Zdenka Ganajová a Jarmila Zemjarová
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Eva Topoliová, Peter Mladší
Zapisovateľka:
Ildikó Hladonová

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Prenájom obecného pozemku za krčmou
3.Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2017
4.Odpísanie daňové pohľadávky za staré roky
5.Rôzne
6.Záver

K bodu 2. Prenájom obecného pozemku za krčmou

Starosta obce Chyžné prečítal žiadosť o prenájmu záhradnej plochy za pohostinstvom Dušany
Babiakovej na prevádzkovanie záhradnej reštaurácie.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3
0
0

K bodu 3. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2017
HK obce prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2017

K bodu 4. Odpísanie daňovej pohľadávky za minulé roky
Poslanci schválili odpísanie daňovej pohľadávky za minulé roky ( p. Haliak Miroslav –
nevymožiteľné )
Hlasovanie:
za:
3
proti :
0
zdržal sa:
0

K bodu 5. Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov o zakladaní DHZ Chyžné. Poslanci schválili Zriaďovaciu
listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Chyžné a Požiarny poriadok obce Chyžné.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3
0
0

K bodu 5 Rôzne
Príprava kultúrno-spoločenských akcií
Poslanci sa dohodli , že oslavy MDŽ sa koná 11.3.2018 o 1530 hod. v kultúrnom dome. Na oslave
vystúpia deti z obce a detský spevácky súbor z Revúcej. Po programe sa bude podávať večera.
Ďalej sa rozhodli že Dni obce sa budú konať 14.7.2018 alebo 28.7.2018.

K bodu 5. Rôzne
Vypožičanie návlekov na stoličky schválili 0,50 €, cudzím s praním 0,80 €.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

3
0
0

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

Zapísal/(a): Ildikó Hladonová
....................................................
starosta obce

Overovatelia:
Eva Topoliová
Peter Mladší

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

