Zápisnica
z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné,
konaného dňa 30.09.2020
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Starosta obce : Peter Medvec
Poslanci : P.Mladší, O.Bobka, I.Krjak, J.Zemjarová,J.Greguš
Zapisovateľka : Ildikó Hladonová
HK: Helena Tomšíková
Ján Greguš

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

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Odkúpenie pozemku
Prenájom pozemku
Správa audítora
Úprava rozpočtu
Rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. V zmysle rokovacieho
poriadku z 5 zvolených poslancov boli prítomní 5. Privítal všetkých prítomných a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Peter Mladší, Igor Krjak
Zapisovateľka:
Ildikó Hladonová

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Správa audítora
3. Úprava rozpočtu
4. Odkúpenie pozemku
5. Prenájom pozemku
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 2. Správa audítora

Starosta obce prečítal správu nezávislého audítora. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu audítora.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 3. Úprava rozpočtu
Starosta predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 a č. 6 - presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky. Poslanci schválili zmenu rozpočtu.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 4. Odkúpenie pozemku
Starosta obce navrhol odkúpenie pozemku na parcele E231/1 LV 9 vo výmere 588 m2
záhrada..Štyria poslanci schváli cenu za m2 2.20€ jeden 1.80€. Schválených bolo 2.20€
Hlasovanie:
za:
4
proti :
1
zdržal sa:
0
K bodu 5. Prenájom pozemku
Starosta oboznámil poslancov že Bc.Kvetoslava Slaná – odchyt túlavých psov má záujem na
prenájom pozemok v k.ú. Chyžné na vybudovanie karanténnej stanice. Poslanci súhlasili so
začatím rokovania ohľadom prenájmu pozemku.

K bodu 6. Rôzne
Starosta prečítal list p.Faklovej na vyčistenie pozemku za ich záhradou. Poslanci navrhli
starostovi obce, aby písomne oslovil majiteľov na vyčistenie zarastených pozemkov v celej
obci.
Poslanci dali návrh na vypracovanie VZN na parkovanie aut v obci.
6. Záver
Na záver sa starosta poďakoval poslancom a prítomním za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísal/(a): Ildikó Hladonová

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Peter Mladší
Igor Krjak

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

