
 

 

UZNESENIE 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 14.08.2015 
 

 

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 plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní 

                            obecného  zastupiteľstva 

                       5.  Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ  

                       6.  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za prvý polrok 2015 

                       7.   Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský  

                              rok 12015/2016  

                       8.  Informácie o vykonanom audite hospodárenia obce za rok 2014 

                       9.  Informácia o plnení úloh na úseku hospodárenia v obecných lesoch 

                      10. Diskusia 

                      11.  Návrh na uznesenie 

                      12.  Záver.               

 

                   

 
Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 54/2015 zo dňa 14.08.2015 

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

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 5  

Ospravedlnený: 2     

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Božena  Drotárová , Vladimír  Čač   

 

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 5    

Proti: 0    

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 



Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 55/2015 zo dňa 14.08.2015 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –  Ing. Mária  Mičková                     

                                                    Člen       -           Ján  Čenger                  

                                                    Člen       -   Ing. Pavol  Mihok        

Za: 5     

Proti: 0       

Zdržal sa: 0          

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 56/2015 zo dňa 14.08.2015 

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 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 57/2015 zo dňa 14.08.2015 

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 t. j. od 17.06.2015 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 58/2015 zo dňa 14.08.2015 

k bodu č. 6  programu - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za prvý polrok 2015 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o plnení rozpočtu obce za prvý polrok 2015  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 



SCHVAĽUJE: 

Vyhodnotenie  plnenia rozpočtu obce za prvý polrok  2015 
 

 

Za: 5       

Proti: 0   

Zdržal sa: 0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 59/2015 zo dňa 14.08.2015 

k bodu č. 7  programu - Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský  

                                        rok 12015/2016 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 
Informáciu o počte žiakov,  zahájení školského roka a stave 

prípravy   základnej  i materskej  školy na  školský rok  2015/2016. 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

B. SCHVAĽUJE: 

1. Realizáciu plávajúcej podlahy v učebni materskej školy a následne zakúpenie nového 

koberca do učebne 

2. Z titulu úniku tepla v učebni na 1. poschodí základnej školy uskutočniť stavebné práce 

vo forme tepelnej izolácie stropu s SDK podhľadom zaveseným na nosnej oceľ. 

konštrukcií a výber dodávateľa podľa predložených ponúk t. j. Viktor Bujdoš – Chotča 

č. 141. 

 

Za: 5       

Proti: 0   

Zdržal sa: 0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 60/2015 zo dňa 14.08.2015 

k bodu č. 8  programu – Informácia o vykonanom audite hospodárenia obce za rok 2014 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 
List nezávislého  audítora vedeniu obce z overenia riadnej účtovnej závierky za  rok 

2014  a zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti obce  a z overenia  použitia 

návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových 

pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. 

  Ing. Jozef  Seman, starosta obce 



 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 61/2015 zo dňa 14.08.2015 

k bodu č. 9  programu - Informácia o plnení úloh na úseku hospodárenia v obecných lesoch 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu lesného odborného hospodára  o stave prác v obecnom  lese. 
 Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

B.UKLADA: 

Jánovi Maliňákovi, lesnému odbornému hospodárovi, venovať zvýšenú  pozornosť výberu 

nového dodávateľa ťažby drevnej hmoty s cieľom zásobenia palivovým drevom zbývajúcim 

obyvateľom obce  do októbra 2015 a dodržania príjmov obce z jej predaja do  konca roka . 

 

Za:   5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 62/2015 zo dňa 14.08.2015 

k bodu č. 10  programu - Diskusia 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

1. Informáciu o drobných stavebných prácach v objekte soc. zariadenia na futbalovom 

štadióne, ako sú výmena podlahovej PVC krytiny keramickou dlažbou v dvoch 

miestnostiach, oprava rozvodov vody, montáž zdravotechnických zariadení 

a doplnenie zásobníka teplej vody. V areáli futbalového štadióna je potrebné  prehĺbiť 

studňu zakúpením troch betónových skúži.  

2. Odkúpenie nefunkčného motorového vozidla Škoda Favorit bez evidenčného čísla. 

3. Informáciu o pripravovanej zmluve o podmienkach prevádzkovania miestneho 

systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce. 

 

 

B.SCHVAĽUJE:  
1. Predaj nefunkčného motorového vozidla Škoda Favorit bez evidenčného čísla na 

náhradné diely pre p. Martina Cviklika za cenu 50,0 € 

2. Organizovanie Zájazdu do Poľska spolu s ZO ÚŽS v Chotči v dňoch 11. – 

12.septembra 2015 s finančným príspevkom na občana obce 10,00 €. 

3. Odpredaj prebytočného dvojnápravového prívesu za nákladné motorové vozidlo bez 

evidenčného čísla za cenu 500,0 €. 

4. Drobné stavebné úpravy na objekte soc. zariadenia futbalového štadióna – položenie 

keramickej dlažby, oprava rozvodov vody, montáž zdravotechnických zariadení, 



doplnenie nového zásobníka teplej úžitkovej vody a prehĺbenie studne o 3 betónové 

skruže. 

 

 

Za: 5       

Proti: 0   

Zdržal sa: 0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie podpísané dňa:  18.08.2015  

 

 

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


