
UZNESENIE 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

CHOTČA 

zo dňa 10.07.2015 
 

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 podaní žiadosti súčasných nájomníkov obecnej bytovky súp. č. 

                            138 o jej odkúpení v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov  

                             a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

                       5.  Diskusia 

                       6.  Návrh na uznesenie 

                       7.  Záver.               

                        

 
Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 54/2015 zo dňa 10.07.2015 

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

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 6  

Ospravedlnený: 1     

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice:  Ing. Mária Mičková, Miroslav  Slivka   

 

SCHVAĽUJE: 

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za:  6   

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 55/2015 zo dňa 10.07.2015 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –         Ing. Jozef  Bujdoš              

                                                    Člen       -          Božena  Drotárová                  

                                                    Člen       -          Vladimír  Čač 

Za: 6    



Proti: 0      

Zdržal sa: 0        

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 56/2015 zo dňa 10.07.2015 

k bodu č. 4 programu – Informácia  o podaní žiadosti súčasných nájomníkov obecnej bytovky 

súp. č. 138 o odkúpení obecných nájomných bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

     

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

Žiadosti súčasných nájomníkov obecnej bytovky súp. č. 138  k. ú. Chotča o  odkúpení obecných 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

SCHVAĽUJE: 

Žiadosti súčasných nájomníkov obecnej bytovky súpisné číslo 138  k. ú. Chotča o odkúpení 

obecných nájomných bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov spolu s pozemkom pod obytným domom.  

 

 

Za: 6   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

ODPORUČA: 

Začať s prípravou  Zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v bytovom 

dome. Jedná sa o samotný byt, nebytový priestor v byt. dome, v spoločných častiach 

a zariadeniach domu, ako aj o pozemok zastavaný domom.  

 

 

 

Uznesenie podpísané dňa:  13.07.2015  

 

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


