Obec

C h y ž n é, PSČ 049 18

ZÁPISNICA
z XI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa
24. júna 2016
o 18,30 hod. v zasadačke Kultúrneho domu.

V Chyžnom dňa 27.06.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice,
2. Kontrola plnení uznesení,
3. Správa hlavného kontrolóra obce,
4. Schválenie záverečného účtu obce a predloženie výročnej správy
5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Chyžné,
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku,
7. Petícia o presné vytýčenie a úpravu obecného chodníka,
8. Rôzne,
9. Diskusia,
10. Záver.

1. XI. 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. Za overovateľov zápisnice menoval Zdenku Ganajovú
a Petra Mladšieho a za zapisovateľku Ildikó Hladonovú a následne dal schváliť program
zasadania, ktorý bol jednomyseľne schválený.
2. Pri kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia bolo konštatované, že neboli
žiadne pripomienky.
3. K stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Chyžné poslanci nemali
žiadne pripomienky.
4. Obecné zastupiteľstvo k schváleniu záverečného účtu malo pripomienky a navrhuje úpravu
v súvahe aktív opraviť brutto na netto a rezervný fond.

5. Starosta obce predniesol VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Chyžné. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

6. K žiadosti o odkúpenie pozemku pánom Švidraňom poslanci neodsúhlasili odpredaj.
7. K petícii sa poslanci vyjadrili že daný úsek od popisného čísla 105 po brod ulička vedľa
potoka treba vymerať geodetom aby sa predišlo ďalším nezrovnalostiam.

8. Rôzne :
V bode rôzne bola prečítaná žiadosť Urbárskej spoločnosti o prenájom obecnej pôdy, kde
sa vyjadril Ing.Hrivnák predseda spoločnosti o záujem prenájmu .
Starosta obce prečítal žiadosť pána Haliaka Miroslava o kúpu rodinného domu obcou s tým
že pán Haliak bude úver splácať. Obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo.
9. Diskusia
Poslanci diskutovali o programe na dni obce .
Pani Fakľová žiadala o upozornenie občanov ktorí nemajú pokosené záhrady o ich
vyčistenie a pokosenie.
10. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil

Peter M e d v e c
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
1. Ganajová Zdenka

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

2. Mladší Peter

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

