
Zápisnica  
z XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 11.07.2018    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Starosta obce : Peter Medvec  

                           Poslanci : E.Topoliová, Z.Ganajová, J.Zemjarová, I.Šavlíková 

                           Zapisovateľka : J.Zemjarová                                                                   

                   

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Komunitný plán sociálnych služieb obce Chyžné na roky 2015-2020 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

1. XXIV. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, 

že v zmysle rokovacieho poriadku  z 5 zvolených poslancov sú prítomní 4 poslanci, teda 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom  

verejného zasadnutia.  

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  E.Topoliová, J. Zemjarová 

Zapisovateľka:               J.Zemjarová 

 

 

                                          

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Komunitný plán sociálnych služieb obce Chyžné na roky 2015-2020 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

K bodu 2. Komunitný plán sociálnych služieb obce Chyžné na roky 2015-2020 

 

 Poslanci uvedený plán dostali dopredu k preštudovaniu. Pripomienku vzniesla p. Ganajová a to 

ohľadom obdobia, je potrebné opraviť tento dokument na roky 2018-2020, nakoľko nie je možné 

schvaľovať  plán na obdobie dozadu. Starosta požiadal poslancov o súhlas uvedeného dokumentu 

na roky 2018-2020. 



Hlasovanie:                    za:                          4  

                                        proti :                    0         

                                        zdržal sa:               0  

 

 

 

K bodu 3. Rôzne 

 

Starosta obce oboznámil poslancov a zároveň požiadal o súhlas na začatie stavby dažďovej 

kanalizácie v zmysle projektu, ktorú bude realizovať na základe výberového konania   firma 

EUROVIA Košice, ktorá verejnú súťaž vyhrala. Poslanci realizáciu uvedenej stavby a to : 

Dažďová kanalizácia v obci Chyžné, vetva A v hodnote 

28  654,165 € jednohlasne odsúhlasili.   

 

Hlasovanie:                    za:                          4  

                                        proti :                    0         

                                        zdržal sa:               0  

 

 

 

Ďalej starosta informoval poslancov o termíne konania komunálnych volieb vyhlásený NP SR na 

10.11.2018 

 

 

Na základe internetovej ponuky starosta informoval poslancov o potrebe zakúpenia nových 

stolov do kultúrneho domu. Poslanci konštatovali, že sa jedná približne o 22 stolov, a  

jednohlasne schválili nákup stolov vo výške 2 000,-   

 

Hlasovanie:                    za:                          4  

                                        proti :                    0         

                                        zdržal sa:               0  

 

 

 

 

K bodu 5. Záver 

                                         

Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

Zapísal/(a):  Jarmila Zemjarová 

                                                                        

 

 



 

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

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Eva Topoliová                                                                               ........................................ 

Jarmila Zemjarová                                                                         ........................................ 

 

 

 


