
UZNESENIE 

z deviateho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 16.12.2015 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom slávnostnom deviatom zasadnutí prerokovalo tento 

program: 

                       1.  Otvorenie 

                       2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                       3.  Voľba členov návrhovej komisie 

                       4.  Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní 

                            obecného  zastupiteľstva 

                       5.  Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ  

                       6.  Prerokovanie a úprava rozpočtu obce na rok 2015 

                       7.  Zhodnotenie práce obecného úradu a poslancov OZ pri plnení  

                            úloh v roku  2015 

                        8.  Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

                        9.  Schválenie kalendárneho plánu práce OZ na rok 2016 

                      10.  Diskusia 

                      11.  Návrh na uznesenie 

                      12.  Záver.               

      

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 77 zo dňa 16.12.2015 

k bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 5 

Ospravedlnený: 2     
 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice:  Ing. Jozef   Bujdoš, Božena Drotárová      
 Určenie zapisovateľa: Emília Gojdičová  

 

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 5     

Proti: 0    

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 78 zo dňa 16.12.2015 

k bodu č. 3 - Voľba členov návrhovej komisie  
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –                     Ing. Mária Mičková   

                                                    Člen       -                      Ing. Pavol  Mihok         



                                                    Člen       -                      Vladislav Čač    

 

Za: 5    

Proti: 0      

Zdržal sa: 0         

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 79 zo dňa 16.12.2015 

k bodu č. 4 - Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní 

                      obecného  zastupiteľstva 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní  obecného  zastupiteľstva  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 80 zo dňa 16.12.2015 

k bodu č. 5 - Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o peňažných obratoch od ostatného rokovania OZ t. j. od 16.10.2015 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 81 zo dňa 16.12.2015 

k bodu č. 6 -  Prerokovanie a úprava rozpočtu obce na rok 2015 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE:   

Úpravu  rozpočtu obce na rok 2015 v znení schváleného návrhu. 

 

Za: 5    

Proti: 0      

Zdržal sa: 0          

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 82 zo dňa 16.12.2015 

k bodu č. 7  - Zhodnotenie práce obecného úradu a poslancov OZ pri plnení  

                       úloh v roku  2015 

      
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

Vyhodnotenie práce obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva za  rok 2015 .  



Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 83 zo dňa  16.12.2015 

k bodu č. 8  - Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2016  

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
SCHVAĽUJE:     

a) Návrh rozpočtu obce na rok 2016 bez pripomienok 

b) Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry                            

 

Za: 5   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce                              

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 84 zo dňa 16.12.2015 

k bodu č. 9  - Schválenie kalendárneho plánu práce OZ na rok 2016 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
SCHVAĽUJE:    

Kalendárneho plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2016  

 

Za:5   

Proti:0    

Zdržal sa:0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce                              

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 84 zo dňa 16.12.2015 

k bodu č. 10  -  Diskusia 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

Zmluvu č. 0116-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov súp. č. 189 

a 190 ( výška dotácie 186 460,00 €) a Zmluvu č.0117-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na 

obstaranie technickej vybavenosti pre b. j. súp. č. 189 a 190 ( výška dotácie 19 500,00 € ) .  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 
 

 
SCHVAĽUJE:    

a) Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 500,0 € na zabezpečenie silvestrovskej 

diskotéky 

b) Rozšírenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce z obdobia 2007 -2013 

o aktivity, ktoré neboli splnené a o ďalšie aktivity na obdobie rokov 2016 až 2017.  



c) Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na dofinancovanie  nákladov na 

prípravu 23. ročníka obecného plesu do výšky  500,- EUR, ktorý sa uskutoční 

30.01.2016  
d) Úhradu tzv. dopravného pre žiakov z mimo spádového školského obvodu tzn. pre obec 

Krušinec 2 žiaci a Vislava 1 žiak v sume 30,0 € na žiaka pre obdobie 1. polroku školského 

roku 2015/2016 z prostriedkov obce. 

e) V zmysle KZ č.1/2014 zo dňa 03.07.2014 a dodatku č.1 zo dňa 09.01.2015 a dodatku č. 

2 zo dňa 07.09.2015 úhradu nákladov na technickú vybavenosť pre b. j. súp. č. 189 

a 190 z vlastných zdrojov vo výške 16 437,60 € 

f) Organizačnú prípravu kultúrneho podujatia: „Vianočné pastorále“ na deň 03.01.2016 

v sále kultúrneho domu s finančným príspevkom do výšky 350,00 €. 

g) Finančný príspevok na usporiadanie obecného karnevalu ( MŠ a ZŠ a dospelí ) do výšky 

150,00 €, ktorý sa uskutoční 05.02.2016. 
 

 

Za: 5  

Proti: 0   

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce                              

 

 

 

Uznesenie podpísané dňa: 21.12.2015 

 

 

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 


