
Zápisnica 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chvojnica, konaného  

dňa 29.03. 2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva /OZ/ vo Chvojnici bolo zvolané na základe § 12 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, s určením miesta a času konania 

zasadnutia. Zasadnutie otvoril starosta obce Branislav Dobrotka.  

 

Starosta obce predložil na rokovanie nasledovný program: 

 
1. Privítanie, otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola uznesenia 

5. Vystúpenie obce Chvojnica zo Spoločného stavebného úradu Bojnice 

6. Vytvorenie Spoločného stavebného úradu v Nitrianskom Pravne 

7. Diskusia – rôzne 

8. Schválenie uznesení 

9. Záver 

 

Bod č. 1 – Otvorenie  

Pán Dobrotka, starosta obce, privítal prítomných poslancov a občanov. Prítomní boli 3 

poslanci Obecného zastupiteľstva, pán Štefan bol PN, pani Pravdová ospravedlnená. 

 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľku bola určená Anna Pernišová a overovatelia pán Róbert Babitz a pani Soňa 

Grešnerová. 

OZ schvaľuje zapisovateľa : Anna Pernišová a overovateľov zápisnice:  Róberta 

Babitza a Soňu Grešnerovú. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                     proti: 0                                zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3 – Schválenie programu 

Pán starosta oboznámil prítomných s navrhnutým programom zasadnutia, ktorý bol prijatý 

bez výhrad. 

OZ schválilo predložený program bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                    proti: 0                                zdržal sa: 0 

 

Bod č. 4 – Kontrola uznesenia 

Pán starosta konštatoval, že uznesenia zo zasadnutia OcU zo dňa 10.02.2017 boli splnené. 

 

Bod č. 5  -  Vystúpenie obce Chvojnica zo spoločného stavebného úradu 

Pán starosta oboznámil poslancov so stavom a činnosťou Spoločného obecného úradu 

Bojnice. V súčasnosti pre obce Kľačno, Nitrianske Pravno, Tužina, Malinová, Chvojnica, 



Pravenec a Poluvsie je zriadené vysunuté pracovisko v Nitrianskom Pravne. Starostovia 

uvedených obcí navrhujú vystúpiť zo Spoločného úradu Bojnice a založiť nový spoločný úrad 

v Nitrianskom Pravne. Za založením nového úradu je snaha zlepšiť činnosť a priblížiť úrad 

občanovi.   

OZ schvaľuje vystúpenie obce Chvojnica zo spoločného obecného úradu Bojnice 

k 30.06.2017 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6 – Vytvorenie spoločného stavebného úradu v Nitrianskom Pravne 

Pán starosta oboznámil prítomných s návrhom založiť Spoločný obecný úrad v Nitrianskom 

Pravne pre obce Chvojnica, Tužina, Kľačno, Malinova, Pravenec, Poluvsie. 

OZ  schvaľuje vytvorenie Spoločného stavebného úradu v Nitrianskom Pravne spolu 

s obcami Tužina, Chvojnica, Kľačno, Malinova, Pravenec, Poluvsie od 01.07.2017. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7 – Diskusia, rôzne 

Pani Pernišová oboznámila prítomných s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Chvojnica na rok 2017. 

OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chvojnica na rok 2017. 

Hlasovanie: 

Za: 3                                  proti: 0                              zdržal sa: 0 

 

 

Poslanci upozornili na veľké jamy na ceste a doporučujú priviesť štrk a zasypať ich. Jedná sa 

hlavne pri kravínoch a bývalej ťažbe piesku. Pán starosta ich informoval, že sa bude snažiť 

opraviť cestu svojpomocne zakúpením suchého asfaltu. 

 

Bod č. 8 – Schválenie uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Chvojnici prijalo jednohlasne uznesenia od č. 6/2017 do 9/2017. 

 

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom  za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice:     

     

Róbert Babitz                ........................... 

 

Soňa Grešnerová           ........................... 

 

 

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

                                                                                                Branislav Dobrotka 

                                                                                                starosta obce 

 

Zapísal:  

 

Anna Pernišová            ............................ 


