
ZÁPISNICA 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov  konaného  

dňa 30.9.2022  v zasadacej miestnosti   obecného úradu. 

 

 

Prítomní: - poslanci  -  Peter Žarnay, Pavol Kozák, Jozef Pavúk, , Radovan Majerník  

-ostatní  podľa prezenčnej listiny                                                                                                                                                                                                      

 

P r o g r a m:  
 

Otvorenie zasadnutia. 

1.  Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2.  Schválenie programu. 

3.  Rozpočtové opatrenie č.1/2022 

4.  Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

5.  Odmena hlavného kontrolóra obce.  

6. Rôzne. 

7. Interpelácie poslancov 

8. Podnety a pripomienky občanov. 

9. Diskusia. 

10 Záver. 

 

        Zasadnutie otvoril a viedol  starosta obce pán  Milan Polča.  Privítal všetkých prítomných 

a konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané pozvánkou, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli 

a  webovej stránke obce dňa 26.9.2022.  

 

K bodu 1 

      Za    zapisovateľku bola menovaná p. Kozáková a  za overovateľov zápisnice boli určení 

p. Radovan  Majerník    a p. Jozef Pavúk.    

 

K bodu 2 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania.  

Hlasovanie :   za:   4   proti:  0  zdržali sa:  0  

 

K bodu 3 

     V tomto bode p. Dreveňáková, ekonómka obce konštatovala, že návrh rozpočtového 

opatrenia  č. 1/2022 /  príloha č. 1/  bol podrobne prorokovaný na finančnej komisii dňa 

23.9.2022. 

K návrhu neboli podané žiadne pripomienky. 

                                                                                                                    Uznesenie č. 77/2022 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

Hlasovanie :   za:   4   proti:  0  zdržali sa:  0  

 

K bodu 4 
     Pán starosta informoval o žiadosti  p. Ing. Evy Štofanovej , Chmeľov 309 o odkúpenie 

časti     pozemku parc. č.1541/3 ,  ktorého vlastníkom je Obec Chmeľov . O túto časť 

pozemku sa stará -  kosí a čistí, použila by ho  na výstavbu garáže aby neparkovala na ceste. 



Podotkol, že túto časť pozemku  ponúkol vlastníkom bytov súp. č. 160, ktorí oň nemajú 

záujem.  

                                                                                                                  Uznesenie č. 78/2022 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje oznámenie o zámere Obce Chmeľov  predať nehnuteľný 

majetok vo vlastníctve obce  formou priameho predaja. 

Hlasovanie :   za:   4   proti:  0  zdržali sa:  0  

 

K bodu 5 

V tomto bode pán starosta konštatoval, že zastupiteľstvo môže hlavnímu kontrolórovi obce 

schváliť odmenu. 

p. Žarnay  podotkol, že odmena už bola prejednávana na minulých zasadnutiach. 

p. Majerník   konštatoval, že predkladateľ návrhu nie je prítomný 

 

K bodu 6,7,8,9 

     Pán starosta konštatoval, že na zateplenie materskej školy potrebujeme mať spracovanú 

projektovú dokumentáciu a následne môžeme požiadať o nenávratné finančné prostriedky 

z fondov. 

 Pán Majerník navrhol do budúcna urobiť pri materskej škôlke parkovisko 
 

                                                                                                                   Uznesenie č. 79/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie  pre  stavbu  

„Zníženie  energetickej náročnosti budovy  Materskej školy v obci Chmeľov“  a podanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

Hlasovanie :   za:   4   proti:  0  zdržali sa:  0  

 
 

K bodu10  
      Na záver pán starosta poďakoval prítomným poslancom za doterajšiu spoluprácu  a  

v krátkosti zhodnotil   uplynulé volebné obdobie  : 

ukončila sa  stavba komunitného centra, urobil sa  zberný dvor, multifunkčné ihrisko, 

bol vypracovaný  projekt na betónové ihrisko,  bola opravená  strecha požiarnej zbrojnice, 

osadili sme informačné  tabule a smerovníky k turistickým cieľom,  k schválenej žiadosti na 

stavbu vodovodu a dobudovanie kanalizácie prebieha kontrola verejného obstarávania na 

zhotoviteľa stavby, stavebný dozor, externý manažment. Stavba vodovodu Chmeľov, 

Podhrabina  -  územné konanie. 

Následne  zasadnutie ukončil.  

 

V Chmeľove dňa 30.9.2022  

Zapísala: Kozáková  

 

Overovatelia:  

 

Radovan Majerník     ................................................  

 

Jozef Pavúk                 ...............................................  

 

 

 

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

                                                                                                                   Milan Polča  

                                                                                                                   starosta obce 



 

Uznesenia z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce 

Chmeľov zo dňa 30.9.2022 

 
 

 

 

Uznesenie č. 77/2022 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022. 

 

 

Uznesenie č. 78/2022 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje oznámenie o zámere Obce Chmeľov  predať nehnuteľný 

majetok vo vlastníctve obce  formou priameho predaja. 

 

 

Uznesenie č. 79/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie  pre  stavbu  

„Zníženie  energetickej náročnosti budovy  Materskej školy v obci Chmeľov“  a podanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

                                                                                                      Milan Polča  

                                                                                                      starosta obce 

                                                                                   


