
O B E C Chmjnjanska Nová Ves
Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cbminianskej Novej Vsi, konaného dňa 5.2.2015
v zasadačke Obecného úradu v Cbminianskej Novej Vsi

P r í t o a n í: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a a :1/ Otvorenie, program
2/ Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
3/ Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,

kontrola pinenia uznesení
4/ Návrh na vysporiadanie pozemku parc. C. KN C 3
5/ Zadanie k Uzemného plánu obce — schválenie
6/ Rózne
7/ Diskusia
8/ Návrh na uznesenie
9/ Záver

K bodu 1 - Otvorenie, program

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoru starosta obce Mgr. Konečný, privítal
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je spósobilé rokovat‘ a uznášat‘ sa. Zároveň ich
oboznámil s programom rokovania. Poslanci program jednania schválili — za navrhnutý
program hlasovalo 9 poslancov.

K bodu 2 — Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie: p. Vargu, p. Filička, za overovateľov
zápisnice: Mgr. Hekkelovú a a p. Miškufa, za zapisovatel‘ku p.Tobiašovú.
Poslanci návrh za členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice schválili
za návrh hlasovalo 9 poslancov.

K bodu 3 — Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
kontrola plnenia uznesení

Starosta obce informoval prítomných poslancov o činnosti obce od posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Zároveň ich oboznámil s kontrolou pinenia uznesení. Konštatoval, že uznesenia sú splnené.



K bodu 4— Návrh na vysporiadanie pozemku rarc. Č. KN C 3

Starosta obce privítal p.Vaška na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ako vlastníka
pozemku parc. C. KN C 3, k.ú. Chminianska Nová Ves.
Na odporúčanie členov rady bol prednesený návrh na čiastkové vysporiadanie parcely č. KN
C 3- čiastkových plóch. K dohode medzi oboma stranami nedošlo, preto za týmto účelom
bob navrhnuté ďalšie stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva do 15 pracovných dní.

K bodu 5 — Zadanie k územnému ilánu obce - schválenie

Starosta obce privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva Ing.arch.Katarínu Štofanovú,
ktorá zastupuje obec v procese zabezpečovania obstarávateXskej činnosti pri obstarávaní
Uzemného plánu obce Chminianska Nová Ves a Ing.arch. Ľubomíra Poláka ako zhotovitel‘a
— spracovatel‘a Uzemného plánu obce /UPN-O/ Chminianska Nová Ves.
Obaja prítomní oboznámili všetkých prítomných s prácami, ktoré sa museli vykonat‘, aby sa
mohlo predložit‘ Zadanie k územnému plánu obce na schválenie.
Po dókladnom oboznámení sa poslanci obecného zastupiteľstva Zadanie k územnému plánu
obce Chminianska Nová Ves schválili, za hlasovalo 9 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa
hlasovania nezdržal.

K bodu č.6 — Rózne

1! Starosta obce požiadal pracovníčku obecného úradu p.Tobiašovú, aby oboznámila
prítomných so Správou nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013 a ku
konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2013, ktorú zostavila Obec Chminianska Nová Ves.

2/ Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s vyhlásením poslanca Vladimíra
Majchera zo dňa 5.2.2015, že svoj mandát poslanca v roku 2015 bude vykonávat‘ bez
odmeny.

3/ Poslanec Vladimír Majcher predložil poslancom obecného zastupiteľstva Návrh dodatku
Č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov Obecného zastupitel‘stva v Chminianskej Novej Vsi,
ktoré nadobudli účinnost‘ 11.12.2014.
Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci po prerokovaní schválili Dodatok Č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov Obecného
zastupiteľstva v Chminianskej Novej Vsi, za Dodatok Č. 1 hlasovalo 9 poslancov, nikto nebol
proti, nikto sa hiasovania nezdržal.

K bodu 7 - Diskusia

V diskusií vystúpil poslanec Vladimír Majcher, jeho diskusný príspevok tvorí prílohu
zápisnice.



K bodu 8— Návrh na uznesenie

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predniesli návrh na uznesenie zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 5.2.2015 prerokovalo:

1 .Návrh na vysporiadanie pozemku parc.č. KN C 3
2.Zadanie k územnému plánu obce Chminianska Nová Ves
3.Správu nezávislého audítora k účtovnej závierku a ku konsolidovanej účtovnej závierke

k 31.12.3013
4.Písomné vyhlásenie poslanca Vladimíra Majchera, že svoj mandát poslanca bude v roku

2015 vykonávat‘ bez nároku na odmenu
5 .Dodatok Č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva v Chminianskej

Novej Vsi

Uznesenie č.9/2015:

Obecné zastupiteľstvo

bene na vedomie

a! správu o činnosti obce od posledného zasadnutia obecného zastupitel‘stva

b! Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013 a ku konsolidovanej
účtovnej závierke k 3 1.12.2013

c! písomné vyhlásenie poslanca obecného zastupiteľstva Vladimíra Majchera, že podľa
Dodatku č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Chminianskej
Novej Vsi bude svoj mandát v roku 2015 vykonávat‘ bez odmeny

Uznesenie č.1O/2015:

Obecné zastupitel‘stvo

s c h v a 1‘ uj e

aJ program rokovania obecného zastupiteľstva

b! členov návrhovej komisie, overovatel‘ov zápisnice a zapisovateľa

c/I Zadanie k Územnému plánu obce Chminianska Nová Ves

d/ Dodatok Č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov Obecného zastupiteľstva v Cbminianskej
Novej Vsi



Uznesenie č. 11/2015:

Obecné zastupiteľstvo

ukladá

a! povinne zverejňovať informácie o činnosti obce a obecného zastupiteľstva na intemetovej
stránke obce

Zodpovedný: starosta obce
Termín: priebežne

b/ zvolat‘ pracovné stretnutie obecného zastupiteľstva z dóvodu nedoriešenia otázky
vysporiadania pozemku parc.č. KN C 3, ktorého vlastníkomje p. Jozef Vaško

Zodpovedný: starosta obce
Termín: do 15 pracovných dní

Za navrhnuté uznesenia Č. 9,10,11 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 5.2.2015
hlasovalo 9 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Poslanci svojím hlasovaním
schválili návrh jednotlivých uznesení.

K bodu 9 - Záver

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Zástupca starostu obce:
Slavomír Luca

‚
Overovatelia záplsmce: Mgr. Ana Hekkelová ‚‘...

Stanislav Miškuf

Starosta obce:
Mgr. Peter Konečný

Zápisnicu zapísala:
Dagmar Tobiašová


