U z n e s e n i e č. 147
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

1. Schválenie programu 14. riadneho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. schvaľuje
1. Podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení program svojho 14. riadneho zasadnutia dňa
11. decembra 2020 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Správa o plnení prijatých uznesení
Správa o činnosti a aktivitách obecného úradu a správa hlavnej kontrolórky obce
Správa nezávislého audítora k IÚZ Obce Chľaba za hospodársky rok 2019
Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chľaba na 1. polrok 2021
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce predajom - J. Slobodník
Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce - Ing. L. Fekete a manž. Z.
Feketeová
8. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce - D. Ruzsík a manž. I. Ruzsíková
9. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce - A. Stubendek a manž. T.
Stubendek
10. Žiadosť Ing. F. Klimasa a manž. T. Klimas o odkúpenie obecného pozemku - parc. č.
1817/2
11. Žiadosť V. Molnára o odkúpenie obecného pozemku - parc. č. 1727/1
12. Žiadosť L. Ziffa o odkúpenie obecného pozemku - parc. č. 421/7
13. Návrhy VZN obce Chľaba č. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020
14. Návrh viacročného rozpočtu obce Chľaba na roky 2021-2023
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver zasadnutia

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 148
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

2. Zriadenie a voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. zriaďuje
1. Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení návrhovú komisiu v zložení:
• Ing. Eva Očovský
• Nora Tóthová
B. vymedzuje úlohy
1. Návrhovej komisii:
a) sledovať priebeh zasadnutia, predkladané návrhy a obsah diskusie,
b) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy
uznesení, tak aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.
C. berie na vedomie
1. Určenie overovateľov zápisnice v zložení:
• Peter Baláž
• Pavol Tóth

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 149
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

3. Správa o plnení prijatých uznesení, správa o činnosti a aktivitách obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. berie na vedomie
1. Správu o plnení prijatých uznesení.
2. Správu o činnosti a aktivitách obecného úradu.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 150
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

4. Správa nezávislého audítora k IÚZ Obce Chľaba za hospodársky rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Správu nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke Obce Chľaba za hospodársky
rok 2019.
B. berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke Obce Chľaba za hospodársky
rok 2019.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 151
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

5. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chľaba na 1. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E

A. prerokovalo
1. Predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chľaba na 1. polrok
2021.
B. schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Chľaba na 1. polrok 2021.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 152
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

6. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce predajom - J. Slobodník

Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• pozemok parc. č. 2055/31, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 58
m2, parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č.
1, vlastnícky podiel 1/1.
B. schvaľuje
1. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• pozemok parc. č. 2055/31, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 58
m2, parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č.
1, vlastnícky podiel 1/1,
do výlučného vlastníctva: Jozefa Slobodníka, trvalým pobytom 941 43 Dolný Ohaj, Hlavná
39/78,
za kúpnu cenu vo výške 4,00 EUR/m2 , t.j. celkom 232,00 EUR,
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza za stavbou
rekreačnej chaty vo vlastníctve žiadateľa, k pozemku obec nemá žiadny prístup, je nízkej
výmery a obcou nevyužívaný,
a za podmienok:
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
C. poveruje
1. Starostu obce Ing. Gregora Izraela, PhD. podpísaním kúpnej zmluvy.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 153
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

7. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce - Ing. L. Fekete a manž. Z. Feketeová
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• novovytvoreného pozemku parc. č. 1992/6, druh pozemku - lesný pozemok, o výmere
43 m2, parcela registra C-KN, oddeleného geometrickým plánom č. 94/2020,
vyhotoviteľa Bencze Michal, 941 10 Tvrdošovce, Nová cesta 12, od pozemku parc. č.
1993, druh pozemku - lesný pozemok, o výmere 7157 m 2, parcela registra E-KN,
katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 995, vlastnícky podiel 1/1.
B. schvaľuje
1. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• novovytvoreného pozemku parc. č. 1992/6, druh pozemku - lesný pozemok, o výmere
43 m2, parcela registra C-KN, oddeleného geometrickým plánom č. 94/2020,
vyhotoviteľa Bencze Michal, 941 10 Tvrdošovce, Nová cesta 12, od pozemku parc. č.
1993, druh pozemku - lesný pozemok, o výmere 7157 m2, parcela registra E-KN,
katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 995, vlastnícky podiel 1/1,
do výlučného vlastníctva: Ing. László Fekete a manž. Zuzany Feketeovej, obaja trvalým
pobytom 943 01 Štúrovo, Štefánikova 13,
za kúpnu cenu vo výške 4,00 EUR/m2 , t.j. celkom 172,00 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že novovytvorený pozemok sa nachádza
vedľa pozemku vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom sa nachádza stavba rekreačnej chaty,
pozemok je nízkej výmery a obcou nevyužívaný
a za podmienok:
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
C. ukladá
1. Obecnému úradu zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 154
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

8. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce - D. Ruzsík a manž. I. Ruzsíková
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• novovytvoreného pozemku parc. č. 1992/7, druh pozemku - lesný pozemok, o výmere
67 m2, parcela registra C-KN, oddeleného geometrickým plánom č. 94/2020,
vyhotoviteľa Bencze Michal, 941 10 Tvrdošovce, Nová cesta 12, od pozemku parc. č.
1993, druh pozemku - lesný pozemok, o výmere 7157 m 2, parcela registra E-KN,
katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 995, vlastnícky podiel 1/1.
B. schvaľuje
1. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• novovytvoreného pozemku parc. č. 1992/7, druh pozemku - lesný pozemok, o výmere
67 m2, parcela registra C-KN, oddeleného geometrickým plánom č. 94/2020,
vyhotoviteľa Bencze Michal, 941 10 Tvrdošovce, Nová cesta 12, od pozemku parc. č.
1993, druh pozemku - lesný pozemok, o výmere 7157 m2, parcela registra E-KN,
katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 995, vlastnícky podiel 1/1,
do výlučného vlastníctva: Dionýza Ruzsíka a manž. Ildikó Ruzsíkovej, obaja trvalým
pobytom 943 01 Štúrovo, Balassiho 717/55,
za kúpnu cenu vo výške 4,00 EUR/m2 , t.j. celkom 268,00 EUR
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že novovytvorený pozemok sa nachádza
vedľa pozemku vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom sa nachádza stavba rekreačnej chaty,
pozemok je nízkej výmery a obcou nevyužívaný
a za podmienok:
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
C. ukladá
1. Obecnému úradu zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 155
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

9. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce – A. Stubendek a manž. T. Stubendek
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• novovytvoreného pozemku parc. č. 421/25, druh pozemku - zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 66 m2, parcela registra C-KN, oddeleného geometrickým plánom č.
50984829-82/2020, vyhotoviteľa Ing. István Gyöpös, 946 34 Bátorové Kosihy 607, od
pozemku parc. č. 421/9, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 209 m 2,
parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 1,
vlastnícky podiel 1/1.
B. schvaľuje
1. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• novovytvoreného pozemku parc. č. 421/25, druh pozemku - zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 66 m2, parcela registra C-KN, oddeleného geometrickým plánom č.
50984829-82/2020, vyhotoviteľa Ing. István Gyöpös, 946 34 Bátorové Kosihy 607, od
pozemku parc. č. 421/9, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 209 m2,
parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 1,
vlastnícky podiel 1/1,
do výlučného vlastníctva: Attilu Stubendek, trvalým pobytom 945 01 Komárno,
Komenského 267/46 a manž. Tímei Stubendek, trvalým pobytom 943 65 Chľaba 356,
za kúpnu cenu vo výške 2,00 EUR/m2 , t.j. celkom 132,00 EUR,
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že novovytvorený pozemok sa nachádza
medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, je nízkej výmery a obcou nevyužívaný
a za podmienok:
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
C. ukladá
1. Obecnému úradu zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 156
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

10. Žiadosť Ing. F. Klimasa a manž. T. Klimas o odkúpenie obecného pozemku - parc. č. 1817/2
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• pozemok parc. č. 1817/2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o celovej výmere
411 m2, parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV
č. 1, podiel vlastníctva 1/1.
B. súhlasí
1. S odpredajom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• časť pozemku parc. č. 1817/2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o celovej
výmere 411 m2, parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba,
zapísaný na LV č. 1, podiel vlastníctva 1/1,
do výlučného vlastníctva: Ing. Ferdinanda Klimasa a manž. Tünde Klimas, obaja trvalým
pobytom 940 01 Nové Zámky, Devínska 33
za podmienok:
• odčlenenia a vyňatia z predaja časť nehnuteľnosti slúžiacej ako prístupová komunikácia
k rekreačným chatám,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy,
• s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 157
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

11. Žiadosť V. Molnára o odkúpenie obecného pozemku - parc. č. 1727/1
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• pozemok parc. č. 1727/1, druh pozemku – orná pôda, o celovej výmere 462 m², parcela
registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 1, podiel
vlastníctva 1/1.
B. neschvaľuje
1. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• pozemok parc. č. 1727/1, druh pozemku – orná pôda, o celovej výmere 462 m², parcela
registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV č. 1, podiel
vlastníctva 1/1.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 158
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

12. Žiadosť L. Ziffa o odkúpenie obecného pozemku - parc. č. 421/7
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• pozemok parc. č. 421/7, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o celovej výmere
302 m², parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na LV
č. 1, podiel vlastníctva 1/1.
B. neschvaľuje
1. Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chľaba, a to:
• pozemok parc. č. 421/7, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o celovej výmere
302 m², parcela registra C-KN, katastrálne územie Chľaba, obec Chľaba, zapísaný na
LV č. 1, podiel vlastníctva 1/1.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 159
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

13. Návrhy VZN obce Chľaba č. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Predložené návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, a to:
• VZN obce Chľaba č. 1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu
verejnej zelene v obci Chľaba,
• VZN obce Chľaba č. 2/2020 o dodržiavaní verejného poriadku na území obce Chľaba,
• VZN obce Chľaba č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obce Chľaba,
• VZN obce Chľaba č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady,
• VZN obce Chľaba č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Chľaba č. 4/2019 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Chľaba.
B. uznáša sa
1. Podľa § 4, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na vydaní všeobecne záväzných nariadení, a to:
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba č. 1/2020 o pravidlách na udržiavanie
čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Chľaba,
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba č. 2/2020 o dodržiavaní verejného poriadku
na území obce Chľaba,
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Chľaba,
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba č. 4/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN
obce Chľaba č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Chľaba.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 160
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

14. Návrh viacročného rozpočtu obce Chľaba na roky 2021-2023
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh viacročného rozpočtu obce Chľaba na roky 2021-2023.
B. schvaľuje
1. Rozpočet obce Chľaba bez programovej štruktúry na rok 2021 podľa prílohy.
2. Použitie rezervného fondu vo výške 35.000,00 EUR na technické zhodnotenie dlhodobého
hmotného majetku - rekonštrukciu a modernizáciu viacúčelovej stavby v rámci projektu:
„RE-STRUCTURING: Modernisation & Transformation of Social Services Infrastructure“.
3. Použitie rezervného fondu vo výške 15.000,00 EUR na obstaranie dlhodobého hmotného
majetku - realizáciu novej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu do časti obce „Dóna“.
C. berie na vedomie
1. Viacročný rozpočet obce Chľaba bez programovej štruktúry na roky 2022-2023 podľa
prílohy.
2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Chľaba k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k
návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022-2023 vypracované v zmysle § 18f, ods. 1 písm.
c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

U z n e s e n i e č. 161
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chľaba, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2020 o 18.00 hod. v zasadacej sieni Obecného úradu v Chľabe.

15. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2020/10
Obecné zastupiteľstvo v C H Ľ A B E
A. prerokovalo
1. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2020/10 predložený starostom obce, podľa prílohy.
B. schvaľuje
1. Zmeny rozpočtu obce Chľaba rozpočtovým opatrením:
• Rozpočtové opatrenie č. 2020/10, zo dňa 11. 12. 2020
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa prílohy.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva
Počet členov zastupiteľstva: 7
Prítomní: 5
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

V Chľabe, dňa 15. decembra 2020

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

