
 

 

UZNESENIE 

z  dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 10.06.2016 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom 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.  Organizačná príprava súťaže 3. ročníka Chotčanský silák 2016 

                       7.  Organizačná a obsahová príprava obecného športovo kultúrneho  

                            dňa.   

                       8.  Schválenie VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

                            a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotča  

                       9.  Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2015      

                     10.  Obecný zájazd na termálne kúpalisko 

                     11.  Diskusia 

                     12.  Návrh na uznesenie 

                     13.  Záver.               

 

                        

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 111/2016 zo dňa 10.06.2016 

k bodu č.2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 6  

Ospravedlnený: 1     

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice:  Ján Čenger, Božena  Drotárová    

   

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 6     

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 112/2016 zo dňa 10.06.2016 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 



 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –         Ing. Mária Mičková              

                                                    Člen       -          Vladimír  Čač                    

                                                    Člen       -          Ing. Jozef Bujdoš 

 

Za:  6    

Proti: 0       

Zdržal sa: 0          

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 113/2016 zo dňa 10.06.2016 

k bodu č. 4 programu – Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní OZ 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

Informáciu o plnení uznesení z  posledných   rokovaní  obecného  zastupiteľstva, kde sa 

konštatuje, že uznesenie č.98/2016 zo dňa 24.02.2016 pod písm. b) nie je ešte zrealizované. 
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 114/2016 zo dňa 10.06.2016 

k bodu č. 5  programu – Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúceho rokovania OZ 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informácia o peňažných obratoch od ostatného rokovania OZ 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 115/2016 zo dňa 10.06.2016 

k bodu č. 6  programu – Organizačná príprava súťaže 3. ročníka Chotčanský silák 2016      

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o príprava súťaže 3. ročníka Chotčanský silák 2016  na deň 10.07.2016    

 
 

B. SCHVAĽUJE: 

 Peňažný príspevok na prípravu súťaže 3. ročníka Chotčanský silák 2016 vo výške  350,00   €.   

 

 

 



Za: 6    
Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 117/2016 zo dňa 10.06.2016 

k bodu č. 7  programu – Organizačná a obsahová príprava obecného športovo kultúrneho  

                                        dňa.   

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o organizačnej a obsahovej príprave obecného športovo- kultúrneho dňa na deň 

24.07.2016 na miestnom futbalovom ihrisku 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

SCHVAĽUJE:  

 1.  Organizačnú a obsahovú príprava športovo – kultúrneho popoludnia     

      na deň 24.07.2016 o 13,00. hod s týmto programom: 

                                         13.30 hod.    -  športové hry pre deti a rodičov 

                                         14.30 hod.    -  športové hry pre mládež a dospelých 

                                         16.30 hod     - vystúpenie súborov  

                                         19.00 hod.   –  diskotéka    

 

 

2. Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na úhradu  vystúpenia hudobnej  

    skupiny „MARADAŠ a STROPKOVČAN“   a zakúpenie cien na športové súťaže deti  

    a dospelých a na prípravu stravy a občerstvenia (guláš, nealko) pre účastníkov 

    športovo  kultúrneho   popoludnia podľa skutočných nákladov. 

  
Za: 6    
Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 118/2016 zo dňa 10.06.2016 

k bodu č. 8  programu –  Schválenie VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

                                          a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotča 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

 Informáciu o Návrhu VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Chotča 
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

B. SCHVAĽUJE: 

1. VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Chotča 

 



2. Zmluvu VMI0731201505 s ENVI - PACK podľa § 59 ods.2 zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

3. Zmluvu o zbere a zhodnotení odpadu s H+EKO, spol. s r. o. Košice v súlade so zákonom č. 

79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Za: 6       

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 119/2016 zo dňa 10.06.2016 

k bodu č. 9  programu – Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2015       

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o záverečnom účte obce za rok 2015.           . 
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

B. SCHVAĽUJE: 

 

1.  Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2015 bez výhrad. 

2.  Vysporiadanie schodku rozpočtu  za rok 2015 v sume 371 564,93 € sa   

      podľa   zákona č. 583/2004 Zúz. o rozpočtových pravidlách samosprávy  

      z .n. p. usporiada takto:  

                         a) z prebytkov zostatku finančných operácií v sume  371 564,93 € 

3.  Vysporiadanie zostatku finančných operácií – prebytok 535 834,78 eur zo rok            

     2015 sa vysporiada takto: 

         a) úhrada schodku rozpočtu v sume 371 564,93 eur 

         b) prídel z prebytku zostatkov finančných operácií v sume 164 269,85 € do rezervného  

              fondu  (prebytkov rozpočtov minulých rokov).          

 
 

Za:  6      

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 120/2016 zo dňa 10.06.2016 

k bodu č. 10  programu – Obecný zájazd na termálne kúpalisko 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o príprave obecného zájazdu na termálne kúpalisko v auguste 2016  
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 



SCHVAĽUJE:   
Výšku cestovného poplatku pre jedného účastníka zájazdu na termálne   kúpalisko 

v Maďarsku vo výške  5,- eur s tým, že zvyšná  časť cestovných nákladov bude uhradená 

z rozpočtu obce.      

 

Za:   6    

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 121/2016 zo dňa 10.06.2016 

k bodu č. 11  programu – Diskusia 

 

BERIE  NA  VEDOMIE: 

a) Informáciu o postupe riešenia problému zosuvu príjazdovej cesty k rodinnému domu pána  

    Jozefa Zeleňáka. 

b) Informáciu pri riešení verejného osvetlenia pri bytových jednotkách súp. číslo 189 a 190. 

c) Požiadavku riaditeľky ZŠ o zakúpenie školských lavíc, potrebe oplotenia areálu školy  

    a zateplenie stropu v ďalšej triede. 

d) Informáciu o Návrhu VZN č.03/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebísk a Domu smútku  

    na území obce Chotča . 

e) Informáciu o potrebe realizácie nájomných zmlúv na hrobové miesta na pohrebiskách 

f) Informáciu učiteľky MŠ o potrebe dodania nových ležadiel pre deti  

g) List pána Miroslava Znoja o prehodnotenie stavu pozemku na parcele číslo CKN 259/1  

    a 259/2 v k. ú. Chotča. 

 

SCHVAĽUJE:   
a) Začať prípravné projekčné práce pre verejné osvetlenie pri bytových jednotkách č. 189  

    a 190 s tým, aby sa existujúce rozvody napojili na centrálne verejné osvetlenie obce. 

b) Požiadavky MŠ a ZŠ o zakúpenie školských lavíc a stoličiek a ležadiel pre deti. 

c) VZN č. 03/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Chotča 

   

Za: 6      

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie podpísané dňa:  14.06.2016  

 

 

 

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


