Zápisnica
z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné,
konaného dňa 01.03.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Peter Medvec, starosta obce
Poslanci : E.Topoliová, J.Zemjarová, Z.Ganajová, I.Šavlíková

Neprítomní:

P.Mladší

Ďalší prítomní: Helena Tomšíková, hlavný kontrolór obce
Ildikó Hladonová, zam. obce
Verejnosť:
S.Faklová, J.Januchová,I.Januch
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Informácia o plnení uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Príprava kultúrno-spoločenskej akcií
Rôzne
Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Peter Medvec, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta
obce dal návrh na doplnenie zasadnutia o bod vybudovanie Obecného kompostoviska.
Ospravedlnený poslanec: P.Mladší
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: I.Šavlíková, E.Topoliová
Zapisovateľka:
I.Hladonová
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Zemjarová, Topoliová,Ganajová,Šavlíková )
0
0

Obecné zastupiteľstvo Obce Chyžné
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami
Hlasovanie:
za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Zemjarová, Topoliová,Ganajová,Šavlíková)
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Informácia o plnení uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Vybudovanie obecného kompostoviska
Príprava kultúrno-spoločenských akcií.
Rôzne
Záver

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z XIII. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 92./2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Chyžné
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z XIII. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Zemjarová, Topoliová,Ganajová,Šavlíková)
0
0

K bodu 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
HK obce prečítala správu o kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 93./2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Chyžné
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Zemjarová, Topoliová,Ganajová,Šavlíková)
0
0

K bodu 4. Vybudovanie obecného kompostoviska

2

Starosta obce predniesol návrh na vybudovanie kompostoviska , ktoré pri kosení obecných
priestranstiev sme podľa zákona povinný vybudovať.
Uznesenie č. 94/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Chyžné v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Vybudovanie obecného kompostoviska
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Zemjarová, Topoliová,Ganajová,Šavlíková)
0
0

K bodu 5 Príprava kultúrno-spoločenských akcií
Poslanci sa rozhodli že Dni obce sa budú konať 15.7.2017 alebo 22.7.2017 a dohodli sa na
programe, futbalové zápasy, ľudový rozprávač, vystúpenie súboru a tombola. Rozdelili si aj
úlohy na MDŽ ktoré sa koná 5.3.2017.
K bodu 6 Rôzne
Poslanci neodporučili odpredať obecný pozemok od brodu potoka po stodolu Maukšovcov.
OZ doporučuje vypracovať VZN o parkovaní na miestnej komunikácii

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vypracovať VZN o parkovaní na ulici od súpisného čísla 100 ( brod potoka ) po súpisné číslo
90
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

4 ( Zemjarová, Topoliová,Ganajová,Šavlíková)
0
0

3

K bodu 7. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 h.
Zapísal/(a): I.Hladonová
....................................................
starosta obce

Overovatelia:
Eva Topoliová
Ingrid Šavlíková

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