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Zápisnica č. 6/2019  zo  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica, 
konaného dňa 10.12.2019 

 
 
Prítomní:     Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce 
 
                           Poslanci: Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart, PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
        
Ďalší prítomní:  Mgr. Jaroslav Kundľa, hlavný kontrolór obce 

     Mária Gurková, zamestnankyňa obce 
                            Ľudmila Kaňová, zamestnankyňa obce 
 
K bodu 1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej  
                   komisie, schválenie programu rokovania  

Rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ)  otvorila Ing. arch. Zita Pleštinská, 
starostka obce. Privítala všetkých prítomných  a skonštatovala, že počet prítomných poslancov 
je 7 čo je 100 %  účasť a zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Starostka obce určila za zapisovateľku: Ľudmilu Kaňovú 
 
Do návrhovej komisie navrhla poslancov: Ing. Beatrix Langová, JUDr. Peter Lompart 
a určila za overovateľov zápisnice poslancov: Marta Krafčíková, Rudolf Haničák. 
 
Všetci poslanci súhlasili s určením zapisovateľky, návrhovej komisie a overovateľmi zápisnice. 
 
Zároveň prečítala návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva.  
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, 
schválenie programu rokovania 

2. Kontrola prijatých uznesení 
3. Vandalizmus mladistvých a poškodzovanie obecného majetku 
4. Vystúpenie občanov 
5. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky na rok 2018 
6. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 
7. Schválenie ročného zápisu do kroniky obce za rok 2018 
8. Návrh na zmenu VZN 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
9. Schválenie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 
10. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019 
11. Interpelácie poslancov OZ 
12. Rôzne  
13.  Záver 
Do programu neboli navrhnuté žiadne zmeny ani doplňujúce body.  
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Uznesenie č. 1/6/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľnica  
a) berie na vedomie 
   -  určenie zapisovateľky Ľudmily Kaňovej 
   -  určenie overovateľov zápisnice: Marta Krafčíková, Rudolf Haničák 
 
b) schvaľuje 
   - program zasadnutia OZ v zmysle predloženého návrhu 
   - návrhovú komisiu v zložení: Ing. Beatrix Langová, JUDr. Peter Lompart 
 
Hlasovanie:     Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková,  Marta Krafčíková 
                                          Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart, PhD.,  
                                          JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                         Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 

 

Schválený program OZ:  

1.  Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie,    
     schválenie programu rokovania 
2.  Kontrola prijatých uznesení 
3.  Vandalizmus mladistvých a poškodzovanie obecného majetku 
4.  Vystúpenie občanov 
5.  Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky na rok 2018 
6.  Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 
7.  Schválenie ročného zápisu do kroniky obce za rok 2018 
8.  Návrh zmeny VZN 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
     odpady a drobné stavebné odpady 
9.   Schválenie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 
10. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019 
11. Interpelácia poslancov OZ 
12. Rôzne 
13. Záver 
 
K bodu 2. Kontrola prijatých uznesení 

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby 
vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení. Poslanci nemali pripomienky k materiálu:  
„Kontrola plnenia prijatých uznesení  dňa 10.12.2019“: 
                                                 
Uznesenie č. 6/8/2015 
- v  prípade  potreby  odkúpenie  pozemku Štefana Lichvarčíka v lokalite Suchého poldra vo  
   výmere cca 6 m2 – ostáva v plnení 

Uznesenie č. 2/9/2016 

- poverenie  starostky obce  vstúpiť do  jednania  s Podtatranskou  prevádzkovou vodárenskou   
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  spoločnosťou,   a.s. hraničná 66/17, 058 89 Poprad ohľadom odpredaja miestneho vodovodu,   
  kanalizácie   a  ČOV  v obci Chmeľnica  - ostáva v plnení 
 
Uznesenie č. 3/4/2017: 
- odpredaj vodovodu v obci a vodojemu PVS, a. s.  za sumu dohodou – ostáva v plnení 

 
Uznesenie č. 4/4/2017: 
- nepodpísať dodatok zmluvy firmy Ekoservis Slovensko, ale vypracovať novú zmluvu 
s prehodnotením úhrad za prevádzkovanie miestnej kanalizácie.  V prípade, že sa obec 
nedohodne s prevádzkovateľom bude  potrebné vypísať novú súťaž na prevádzkovateľa 
verejnej kanalizácie - ostáva v plnení 
 
Uznesenie č. 5/4/2017: 
- uhradenie pozemku parc. č. KN-C 460/11 o výmere 40 m2 á 10,-€/m2- ostáva v plnení 

 
Uznesenie č. 7/3/2018: 
- schválenie súhrnu zmien PD pre stavbu Chmeľnica – rekonštrukcia miestnych komunikácií – 
Vetva G a ich financovanie z rezervy vlastného rozpočtu podľa priloženého rozpočtu zmien  
   okrem zmien v odvodnení komunikácie a konečnú asfaltovú úpravu úsekov obecných  
   komunikácií – splnené 
 
Uznesenie č. 9/2/2018: 
Schválenie majetkoprávne  vysporiadanie vlastníckeho práva k miestnej komunikácii pred RD 
č. 301, 302, 303 v zmysle priložených geometrických plánov (GP), a teda výkup predmetných 
nehnuteľností od vlastníkov: Peter Faltičko, rod. Faltičko, Jozef Polanský, rod. Polanský a 
Jozef  Ribovič, rod. Ribovič a manželka Edita Ribovičová, rod. Barnová v zmysle 
predloženého návrhu a v zmysle pozmeňujúceho návrhu – ostáva v plnení 
 
Uznesenie č. 5/5/2019: 
Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica  
schvaľuje 
- navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ  Grundschule mit Kindergarten, Chmeľnica 58 na   
  rekonštrukciu školskej kuchyne vo výške 5 000,- € na originálne kompetencie a zároveň aj  
  úpravu rozpočtu obce o sumu 5 000,- € - splnené 
 
Uznesenie č. 2/6/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici    
berie na vedomie 
kontrolu prijatých uznesení obecného zastupiteľstva 
 
Hlasovanie:    Za:   7      Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
                          Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 
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K bodu 3.  Vandalizmus mladistvých a poškodzovanie obecného majetku 

Starostka obce Ing. arch. Zita Pleštinská informovala poslancov o negatívnych prejavoch 
niektorých našich mladistvých a spôsobených škodách na obecnom majetku: zničení tabule pri 
suchom poldri, vulgárne a hanlivé nápisy na budove železničnej stanice a budove KD. Boli 
prizvaní aj rodičia mladistvých, z ktorých jedni odmietli ostať na zasadnutí OZ a druhí sa 
vyjadrili, že so synom navštevujú psychológa, snažia sa situáciu riešiť. Rozprúdila sa diskusia 
medzi poslancami na uvedené správanie mladistvých, pričom poslanci odporúčali obrátiť sa na 
sociálnu kuratelu. 
 
K bodu 4.   Vystúpenie občanov 
 
neboli 

 

K bodu 5.   Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky na rok 2018 
 
Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 predniesla účtovníčka 
Mária Gurková. Poslanci túto správu audítora vzali na vedomie. Správa je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 3/6/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
berie na vedomie 
Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Chmeľnica za účtovné obdobie  
roka 2018. 
 
Hlasovanie:    Za:   7      Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 

              Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 

 
K bodu 6.    Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu  
                     výročnej správy s KÚZ za účtovné obdobie roka 2018 
 
 Správu audítora o overení konsolidovanej  účtovnej závierky a súladu výročnej správy s 
KÚZ za rok 2018 predniesla účtovníčka Mária Gurková. Poslanci túto správu audítora vzali na 
vedomie. Správa je prílohou zápisnice. 
  
Uznesenie č. 4/6/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
berie  na vedomie 
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s KÚZ za 
účtovné obdobie roka 2018. 
 
Hlasovanie:    Za:  7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
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                                           Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart, PhD.,  
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                          Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 
 

K bodu 7.   Schválenie ročného zápisu do kroniky obce za rok 2018 
 Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018 pripravený kronikárkou Ľudmilou Kaňovou 
bol doručený poslancom domov s pozvánkou na zasadnutie. Poslanci dostali priestor na 
pripomienky k zápisu. Pripomienky k predloženému textu zápisu neboli vznesené.  
 
Uznesenie č. 5/6/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
schvaľuje  
ročný zápis do kroniky obce za rok 2018 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
 
                         Proti:  0       Zdržal sa:  0     Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 
 
K bodu 8.  Návrh na zmenu VZN 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
                   komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce oboznámila prítomných s návrhom zmien na 
úseku miestnych daní a poplatkov, a to: 
1. zmena – zvýšenie poplatku za vývoz KO z 18,-€ na 24,-€ na osobu a rok. 
2. zmena – zvýšenie dane za psa zo 7,- € na 10,-€ - očkovaný pes a z 10,- € na 20,-€ ak držiteľ  
                  nepreukáže očkovanie psa.  
Návrh týchto zmien VZN č. 3/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 
25.11.2019. K uvedenému návrhu neboli predložené žiadne pripomienky.  
Starostka obce zároveň návrh zvýšenia poplatku za vývoz KO odôvodnila tým, že: 
a)  sa z dôvodu zmeny legislatívy zvýšil poplatok za skládkovanie a vývoz odpadu, 
b) spoločnosť EKOS, spol. s. r .o. náš odpad odváža na skládku až do  Žakoviec, čo spôsobuje 
zvýšenie nákladov jeho likvidácie,  
c) NKÚ SR neodporúča obciam a mestám doplácať za vývoz a likvidáciu odpadu vzniknutého 
na území obce a zdôrazňuje, že odpadové hospodárstvo nemá byť dotované z rozpočtu obce.  
 
V rámci tohto bodu programu bola predložená  aj žiadosť Urbárskeho pozemkového 
spoločenstva v Chmeľnici o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti. Poslanci OZ odporučili 
žiadosti nevyhovieť.  
 
Poslanci zobrali vyššie uvedené dôvody na vedomie a pristúpili k hlasovaniu. 
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Uznesenie č. 6/6/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
schvaľuje  
zmenu VZN 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, v zmysle zverejneného návrhu. 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková,  
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 

              Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 

 
K bodu 9.  Schválenie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2020 s výhľadom na roky  
                   2021-2022. 

Podrobný komentár  k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 
a 2022, ktorý je prílohou zápisnice,  predniesla ekonómka obce Mária Gurková.  

 
Mgr. Jaroslav Kundľa, hlavný kontrolór oboznámil poslancov so svojim stanoviskom 

k návrhu rozpočtu obce, ktorý analyzoval hlavne z dvoch (2) hľadísk a to zákonnosti 
a metodickej správnosti. V stanovisku konštatoval, že návrh rozpočtu je v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce. Návrh bol 
zverejnený obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote a bol spracovaný v súlade 
s opatrením MF SR. Návrh rozpočtu na rok 2020 je záväzný, je postavený ako vyrovnaný 
a rozpočty na roky 2021 – 2022 sú výhľadové. Príjmové a výdavkové časti sú rozpočtované 
reálne a nadväzujú na rok 2019. Odporúčal poslancom návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť ako 
vyrovnaný a rozpočty na roky 2021 – 2022 odporúčal zobrať na vedomie. 
Poslanci k návrhu rozpočtu  nemali žiadne pripomienky, jednohlasne ho schválili. 
 
Uznesenie č. 7/6/ 2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
a) schvaľuje 
rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2020 
 
Bežné príjmy:     595 958,73  Bežné výdavky:     498 610,73 
z toho RO:       13 934,00  z toho: RO       233 421,00 
Kapitálové príjmy:     26 288,61 Kapitálové výdavky:     105 636,61 
z toho RO:                0,00 z toho RO:                 0,00 
Finančné príjmové operácie:             0,00    Finančné výdavkové operácie:     18 000,00 

Príjmy celkom    622 247,34 Výdavky celkom     622 247,34                                         

b) berie na vedomie  
viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022. 
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Rok 2021: 

Bežné príjmy :  588 877,27 Bežné výdavky :             498 517,84 
z toho RO:      13 934,00 z toho: RO        233 421,00 
Kapitálové príjmy :             0,00 Kapitálové výdavky :        72 359,43 
z toho RO:               0,00 z toho: RO                   0,00 
Finančné príjmové operácie :            0,00  Finančné výdavkové operácie :   18 000,00 

Príjmy celkom  588 877,27 Výdavky celkom                 588 877,27     
                              
Rok 2022: 

Bežné príjmy :  588 877,27 Bežné výdavky :                 496 617,84 
z toho RO:      13 934,00 z toho: RO        233 421,00 
Kapitálové príjmy :                        0,00 Kapitálové výdavky :                   74 259,43 
z toho RO:                                         0,00 z toho: RO                                             0,00 
Finančné príjmové operácie :             0,00 Finančné výdavkové operácie :    18 000,00 
Príjmy celkom             588 877,27 Výdavky celkom                  588 877,27  
 
c) berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2020 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                          Proti:  0       Zdržal sa:  0      Neprítomní:  0       Nehlasovali:  0 

 
K bodu 10.  Úprava rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019 
 Ekonómka obce p. Mária Gurková oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením                     
č. 3/2019. Vysvetlila úpravu rozpočtu na jednotlivých oddieloch a zdôvodnila jednotlivé sumy, 
ktoré bolo potrebné ponížiť, alebo navýšiť. Poslanci nemali námietky, rozpočtové opatrenie  č. 
3/2019 schválili. 
   
Uznesenie č. 8/6/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
schvaľuje 
úpravu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                          Proti:  0       Zdržal sa:  0      Neprítomní:  0       Nehlasovali:  0 
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K bodu 11.  Interpelácia poslancov 
Poslanci nepodali žiadne interpelácie.  
 
 
K bodu 12.  Rôzne 

1. Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce poznamenala. že poslancom bude v súlade 
so schváleným odmeňovacím poriadkom vyplatený príspevok za ich účasť na zasadnutiach OZ 
a Obecnej rady. Navrhla poslancom OZ odmenu vo výške 270- €  za prácu v komisiách pri OZ 
a vynaloženú aktivitu a súčinnosť pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí 
organizovaných obcou ako napr. Dni nemeckej kultúry, Deň obce, Obecná zabíjačka, Vianočné 
trhy a iné, a zástupkyni starostky obce vo výške 300-€. 

 
Poslanci pristúpili k hlasovaniu. 
Uznesenie č. 9/6/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici  
schvaľuje 
odmeny poslancom OZ v zmysle predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                           Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 
 
 

2. Mgr. Jaroslav Kundľa, hlavný kontrolór obce, ktorý predložil poslancom návrh plánu 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, v ktorom plánuje odkontrolovať hospodárenie obce za 
rok 2018,  kontrolu účtovných dokladov, návrhu rozpočtu na r. 2020, 2021, 2022 a kontrolu  
pokladne obce. Poslanci ho tiež požiadali o vykonanie celkovej kontroly nad hospodárením ZŠ 
s MŠ Grundschule mit Kindergarten, Chmeľnica 58, najmä nad účelnosťou a zákonnosťou 
vynaložených finančných prostriedkov pri jej investičných aktivitách a bežnej prevádzke.   
 
Poslanci prešli k hlasovaniu. 
 

Uznesenie č. 10/6/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 
 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 



 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 10.12.2019 
 
  Strana 9 z 10   

 

                           Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 
 
 
 3. Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce oboznámila poslancov, že sme obdŕžali tri 
žiadosti o dotáciu: 
1. Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves 
2. Gréckokatolícka charita Prešov 
3. Mesto Stará Ľubovňa, na činnosť CVČ 
Zároveň uviedla, že o žiadostiach sa bude rozhodovať a hlasovať na najbližšom zasadnutí OZ. 
 
 

4. Starostka obce informovala poslancov aj o zvýšení členského poplatku obce  
v OOCR Severný Spiš-Pieniny. Vysvetlila aj možnosti čerpania financií podľa členského 
príspevku. Uviedla, že 17. decembra  bude stretnutie členov OOCR  vo Vyšných Ružbachoch, 
kde sa bude rokovať aj o príspevku. Poslanci súhlasili s uhradením príspevku podľa 
rozhodnutia členských obcí a pristúpili k hlasovaniu. 
 

 
Uznesenie č. 11/6/2019 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Chmeľnici 
schvaľuje 
členský príspevok vo výške 2,-€ na obyvateľa obce/rok podľa ostatných rozhodnutí členských 
obcí a mesta združenia OOCR Severný Spiš - Pieniny 
 
 
Hlasovanie:    Za:   7       Rudolf Haničák, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková 
                                            Ing. Beatrix Langová, Mgr. Patrik Lompart PhD., 
                                            JUDr. Peter Lompart, Pavel Toček 
 
                           Proti:  0     Zdržal sa:  0        Neprítomní:  0        Nehlasovali:  0 
 
V diskusii starostka obce ešte spomenula: 
 
- prípravu plynofikácie IBV pri trati 
- vykonanie technicko-bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby suchý polder 
- výmena pozemku pri obecnom úrade s vlastníkom Štefan Kaňa a výrub drevín na uvedenom 
   pozemku 
- úlohu pre poslancov- rozhodnúť realizovať buď oplotenie detského ihriska, alebo  
   rekonštrukcia vstupu do kultúrneho domu 
- podal sa projekt na dostavbu detského ihriska na MAS Ľubovniansko 
- 6. reprezentačný ples obce, ktorý sa bude konať 4.1.2020 a zabíjačka, ktorá by mala byť  
  v januári 2020 
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K bodu 13.   Záver 

V  závere  zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie   
obecného zastupiteľstva o 21,55  hodine ukončila. 
 
 
 
 
 
V Chmeľnici  10.12.2019 
Zapísala: Ľudmila Kaňová 
 
 
 
 
 
       ........................................................  
                 Ing. arch. Zita Pleštinská  
              starostka obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Rudolf Haničák            .................................... 
 
Marta Krafčíková             .................................... 


