Zápisnica
z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chyžné,
konaného dňa 11.12.2020
___________________________________________________________________________

Prítomní:

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

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska
3. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
4. Schválenie rozpočtu na rok 2021
5. Viacročný rozpočet na roky 2022-2023
6. Úprava rozpočtu
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021
8. Odkúpenie pozemkov – Hasičská zbrojnica
9. Rôzne
10. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
XIV. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal
všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámil
prítomných s programom verejného zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: O.Bobka, J.Zemjarová
Zapisovateľka:
Ildikó Hladonová

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska
3. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
4. Schválenie rozpočtu na rok 2021
5. Viacročný rozpočet na roky 2022-2023
6. Úprava rozpočtu
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021
8. Odkúpenie pozemkov – Hasičská zbrojnica
9. Rôzne
10. Záver

K bodu 2. VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska
Starosta obce predložil návrh VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Chyžné ktoré poslanci
schválili. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.2/2011 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska obce Chyžné.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 3. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
Poslanci vzali na vedomie stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na rok 2021

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 4. Schválenie rozpočtu na rok 2021,
Poslanci schválili rozpočet na rok 2021 bez pripomienok.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 5. Viacročný rozpočet na roky 2022 - 2023
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2022 - 2023

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

K bodu 6. Úprava rozpočtu

5
0
0

Poslanci schválili úpravu rozpočtu bez pripomienok.
Hlasovanie:
za:
5
proti :
0
zdržal sa:
0

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce prečítala plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 8. Odkúpenie pozemkov – Hasičská zbrojnica
Starosta obce oboznámil poslancov o možnosti odkúpenia pozemkov pri požiarnej zbrojnici,
dôvodom je scelenie pozemku.
Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5
0
0

K bodu 9. Rôzne
- Poslanci navrchli a schválili nákup vianočných ozdôb – reťaze 3 ks .
- Poslanci jednohlasne navrhli a schválili zvýšenie platu starostu o 10 %s s účinnosťou
od 11.12.2020
- Starosta predniesol návrh, či na silvestra sa spraví ohňostroj. Všetci poslanci boli za .
K bodu 10. Záver
Na záver sa starosta poďakoval poslancom za účasť, aj za celoročnú prácu v prospech obce a zaželal
pokojné, krásne Vianoce a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísal/(a): Ildikó Hladonová

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

Overovatelia:

Ondrej Bobka
Jarmila Zemjarová

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

