Zápisnica
z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné,
konaného dňa 04.07.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Starosta obce : Peter Medvec
Poslanci : E.Topoliová, P.Mladší, Z.Ganajová, J.Zemjarová, I.Šavlíková
Zapisovateľka : I.Hladonová

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

Otvorenie zasadnutia
Zámer – výmena pôdy na cyklochodník
Voľby do orgánov samosprávy obcí – určenie počtu poslancov, úväzok starostu obce
Rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
1. XXIII. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval,
že v zmysle rokovacieho poriadku z 5 zvolených poslancov sú prítomní 5 poslanci, teda
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom
verejného zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Z.Ganajová, I.Šavlíková
Zapisovateľka:
I. Hladonová

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zámer – výmena pôdy na cyklochodník
3. Voľby do orgánov samosprávy obcí – určenie počtu poslancov, úväzok starostu obce
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 2. Zámer – výmena pôdy na cyklochodník

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer- zámena pozemkov.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods.4 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. poveruje
starostu obce na podpis zmluvy s Rímsko-katolíckou cirkvou.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 3. Voľby do orgánov samosprávy obcí – určenie počtu poslancov, úväzok starostu
obce
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods.3 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje
v novom volebnom období r. 2018-2022 5 poslancov.
Ďalej v súlade s § 11 ods. 4 písm.i) zák.č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. určuje výkon
funkcie starostu v novom volebnom období r. 2018-2022 v plnom rozsahu.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 4. Rôzne
Starosta obce predniesol, že do osady treba kúpiť výdajný automat na pitnú vodu. Tento prístroj
aj s montážou stojí cca 1000.- €. Obec dopláca na našich spoluobčanov za dodávku vody .
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

Schválenie Komunitný plán sociálnych služieb obce Chyžné na roky 2015 – 2020 sa prekladá na
11.07.2018.

K bodu 5. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísal/(a): Ildikó Hladonová

....................................................
starosta obce

Overovatelia:
Zdenka Ganajová
Ingrid Šavlíková

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

