
Zápisnica  
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 07.05.2020    
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:          Starosta obce : Peter Medvec 

                           Poslanci : P.Mladší, O.Bobka, I.Krjak, J.Zemjarová, 

                           Zapisovateľka : Jarmila Zemjarová                                                        

                            

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Výstavba Detského ihriska v obci Chyžné 

3. Výstavba cyklochodníka Chyžné -  Revúcka Lehota 

4. Úprava rozpočtu 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

X. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých 

prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámil prítomných 

s programom  zasadnutia. Zároveň ospravedlnil poslanca Greguša, ktorý sa nemohol zúčastniť 

zasadnutia z dôvodu poobedňajšej zmeny v práci. Zasadnutie sa konalo za prísnych 

hygienických podmienok a požadovanom rozostupe. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:   Ondrej Bobka, Igor Krjak 

Zapisovateľka:                Jarmila Zemjarová 

 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Výstavba Detského ihriska v obci Chyžné 

3. Výstavba cyklochodníka Chyžné -  Revúcka Lehota 

4. Úprava rozpočtu 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

 

K bodu 2. Výstavba Detského ihriska v obci Chyžné 

 

V zmysle podaného projektu máme možnosť získať na tento projekt približne 10 000 ,- €. 

Poslanci schválili uvedený projekt a to výstavbu detského ihriska v obci Chyžné. 



 

Hlasovanie:                     za:                          4 

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 
 

 

 

 

K bodu 3. Výstavba cyklochodníka Chyžné – Revúcka Lehota 

 

Starosta oboznámil prítomných s navrhovanou výstavbou čo poslanci schválili. 

 

Hlasovanie:                     za:                          4 

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu 

 

Starosta predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 a č. 2 -  presun 

rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky. Poslanci berú na vedomie rozpočtové opatrenia č.1 a č.2.    

 

Hlasovanie:                     za:                          4 

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

K bodu 5. Rôzne 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chyžné – Správu o kontrolnej 

činnosti HK obce Chyžné predložila HK obce, čo poslanci brali na vedomie. 

 

Hlasovanie:                     za:                          4 

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

Hospodárenie obce s poľnohospodárskou pôdou obce -  Starosta obce informoval 

poslancov o obecných pozemkoch. Obec v spolupráci s pánom Kováčikom SHR a dohode o 

vzájomnej výmene niektorých pozemkov požiadal PPA o dotácie na obecné pozemky resp. 

poľnohospodársku pôdu, ktorú vlastní obec s tým, že uvedené pozemky bude obec 

obhospodarovať sama a nebude ich prenajímať, nakoľko neustále vznikali obci s uvedenými 

pozemkami problémy, nakoľko jednotliví nájomcovia sa nevedeli dohodnúť. Poslanci 

schválili hospodárenie obce s poľnohospodárskou pôdou . 

 

Hlasovanie:                     za:                          4 

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 



 

 

 

 6. Záver 

Na záver sa starosta poďakoval poslancom za účasť  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísal/(a):  Jarmila Zemjarová 

 

 

 

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

                                                                                                     starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Ondrej Bobka                                                                                ........................................ 

Igor Krjak                                                                                      ........................................ 

 

 

 

 


