
ZÁPISNICA 

 
zo zasadnutia OZ v Chmeľovci, konaného dňa 17.1.2023 

 

Program:- tvorí príloha č. 1 tejto zápisnice. 

 

Prítomní: 4 poslanci OZ :  

 Peter Muľ 

 Miloš Tivadar 

 Gabriel Vojtek 

 Zuzana Vojteková 

 

OZ je uznášania schopné. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 

K bodu 1: Schôdzu otvorila starostka obce Eva Partilová. Privítala poslancov OZ a ďalších 

prítomných. Program bol doplnený o jeden bod a to o odsúhlasenie plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra. 

 

K bodu 2: Za zapisovateľa bola určená p. Katarína Kerestešová, za overovateľov zápisnice 

boli určení  Miloš Tivadar a Gabriel Vojtek. 

 

K bodu 3 : Starostka obce oboznámila poslancov s programom schôdze. Poslanci 

s programom schôdze súhlasili. 

 

K bodu 4:  Starostka obce oboznámila s plnením uznesení z predchádzajúcej schôdze. 

 

K bodu 5: Predseda predstavenstva firmy Keys Partners, a.s. pán Kušnír oboznámil 

s projektovým zámerom výstavby dvojdomu so šiestimi bytmi na parcele č. 168/9 – 

záhumnie, je potrebná zmena územného plánu, nakoľko pozemok je vedený ako priemyselná 

zóna, náklady spojené so zmenou územného plánu by uhradila firma  Keys Partners. Majú 

záujem odkúpiť pozemok za 30€/m2 na vybudovanie parkovacích miest pred bytovým 

domom. Prípadne v tejto hodnote vybudovať pred novým cintorínom parkovisko. Ďalším 

projektovým zámerom firmy Keys Partners je vybudovanie prístupovej komunikácie 

k parcelám, ktorých sú vlastníkmi (č.p.288/92 – 288/98). Cesta je vedená zväčša po 

súkromných parcelách.  Navrhujú vybudovať betónovú cestu do  6 - 7 rokov. Zhruba 600 m2 

cesty je potrebné, aby obec bezodplatne prevzala do vlastníctva od SPF. 

 

K bodu 6:  Realitný maklér pána Samuela Dovala predstavil prezentáciu projektovej 

dokumentácie cesty smerom k starému cintorínu. Vlastníkom pozemku je SPF a preto sa 

obrátili na obec s požiadavkou o bezplatné prevzatie do vlastníctva parciel 290, 920 a 918. 

Následne by bola cesta riešená cez ich súkromnú parcelu č. 72 až na parcelu č 204, ktorej 

majiteľom je tiež pán Doval. 

K bodu 5 a k bodu 6 si poslanci nechali priestor na rozmyslenie a následné prijatie vyjadrenia. 

 

K bodu 7:  Starostka odovzdala komisii vo verejnom záujme Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného funkcionára komisií verejného záujmu. Poslanci 

to vzali na vedomie. 

 

K bodu 8:  Kontrolór obce pán Marchevský poslal plán kontrolnej činnosti, poslanci s ním 

súhlasili.  

 



K bodu 9: Starostka obce informovala poslancov o zvýšení cien elektriny, taktiež o využívaní 

starej sály na cvičenie jumpingu. Starostka navrhuje ohradenie veľkokapacitného kontajneru 

pri starej sále, spraviť bránu, namontovať kameru. Pani Vojteková nesúhlasí s uzamknutím 

detského ihriska pri materskej škôlke, chce aby ho využívali aj iné deti, nielen v MŠ. 

 

K bodu 9: V diskusii už nikto nevystúpil. 

 

K bodu 10: Starostka sa poďakovala všetkým  za účasť a schôdzu ukončila. 

 

V Chmeľovci, dňa 17.1.2023 

 

 

Zapísala: Katarína Kerestešová     ................................   

 

 

Overovatelia zápisnice:   Miloš Tivadar    ......................................... 

                                          

                                        Gabriel Vojtek                  ......................................... 

 


