
Zápisnica  
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 24.03.2021    
___________________________________________________________________________ 

 

 

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. Odkúpenie pozemkov 

3. Úprava rozpočtu 

4. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Chyžné za rok 2020 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

1. XV. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal 

všetkých prítomných a konštatoval, že v zmysle rokovacieho poriadku zastupiteľstvo je 

uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom  verejného zasadnutia a následne 

dal schváliť program , ktorý bol jednomyseľne schválený. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  J.Greguš, I.Krjak 

Zapisovateľka:               Ildikó Hladonová 

 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Odkúpenie pozemkov  

3. Úprava rozpočtu 

4. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Chyžné za rok 2020 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

 

K bodu 2. Odkúpenie pozemkov 

 

 Starosta obce oboznámil poslancov o možnosti odkúpenia pozemkov  pri ihrisku. Poslanci 

súhlasili s kúpou pozemku. 



 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

K bodu 3. Úprava rozpočtu 

Starosta predniesol návrh na úpravu rozpočtu  -  presun rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Presun finančných prostriedkov z miezd na spracovanie archívu v sume 2500.- €.  

 Poslanci schválili úpravu rozpočtu a jednohlasne schválili spracovanie archívu s firmou 

REGIST-SKART s.r.o. 

Hlasovanie:                     za:                          5  

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

K bodu 4. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Chyžné za rok 2020 

Hlavná kontrolórka obce prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, správu poslanci 

vzali na vedomie. 

Hlasovanie:                    za:                           5   

                                       proti :                      0         

                                       zdržal sa:                 0 

 

 

K bodu 5. Rôzne 

 

• Starosta obce navrhol  kúpu vitamínov pre dôchodcov. Poslanci súhlasili s kúpou. 

• Ďalej starosta informoval poslancov, že firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota 

má záujem o odkúpenie 3 ks kontajnerov v cene 100€ za kus ktoré nie sú používané . 

Poslanci s odpredajom nesúhlasili. 

 
        

K bodu 6.  

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

 

 

Zapísal/(a):  Ildikó Hladonová 

 

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

                                                                                                     starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Ján Greguš                                                                                 ........................................ 

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



 

 

 


