
UZNESENIE 

z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

CHOTČA 

zo dňa 04.09.2015 
 

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 návrhu Zmluvy o prevode vlastníctva bytov v obecnej bytovke   

                            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.  Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 01/2014  

                            o prevode nehnuteľnosti na stavbe – 6 b. j. súp. č. 189 a súp. č. 190  

                             a príslušenstvo stavieb zo dňa 03.07.2014 

                       6.   Spôsob zabezpečenia záväzku obce Chotča voči ŠFRB pre bytové  domy sup.  

                             č. 189 a 190 v k. u. Chotča 

                       7.   Diskusia 

                       8.   Návrh na uznesenie 

                       9.   Záver.               

 

                        

 
Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 63/2015 zo dňa 04.09.2015 

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

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 6  

Ospravedlnený: 1     

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice:  Ing. Pavol  Mihok, Miroslav  Slivka 

Zapisovateľka: Emília  Gojdičová 

 

SCHVAĽUJE: 

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 6    

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 64/2015 zo dňa 04.09.2015 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 

 

 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –   Ján  Čenger       

                                                    Člen       -    Božena   Drotárová                        

                                                    Člen       -    Vladimír  Čač 

       

Za: 6    

Proti: 0      

Zdržal sa: 0        

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 65/2015 zo dňa 04.09.2015 

k bodu č. 4 programu – Informácia  o návrhu Zmluvy o prevode vlastníctva bytov v obecnej 

bytovke súp. č. 138 - odkúpenie 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: 

Návrh Zmluvy o prevode vlastníctva bytov v obecnej bytovke súp. č. 138  k. ú. Chotča 

-  odkúpenie 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: 

1. Zmluvu o prevode vlastníctva bytov v obecnej bytovke súp. č. 138 v k. ú. Chotča  

medzi prevádzajúcim t. j. Obec Chotča a nadobúdateľmi ( súčasní nájomníci ) Jozef 

Mulík, Danuše Muliková, Rastislav Hančák, Helena Hančáková, Nikolaj Jarmoljuk, 

Anna Jarmoljuková, Ján Barvirčák a Libuša Barvirčáková. 

2. Zmluvu o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov medzi: Obec Chotča ako vlastník 

domu a vlastníkmi bytov: Jozef Mulík, Danuše Muliková, Rastislav Hančák, Helena 

Hančáková, Nikolaj Jarmoljuk, Anna Jarmoljuková, Ján Barvirčák a Libuša 

Barvirčáková 

 

Za: 6   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 66/2015 zo dňa 04.09.2015 

k bodu č. 5 programu - Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 01/2014  

                                      o prevode nehnuteľnosti na stavbe – 6 b. j. súp. č. 189 a súp. č. 190  

                                      a príslušenstvo stavieb zo dňa 03.07.2014 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Chotča , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 

 

SCHVAĽUJE:   
 Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.1/2014 zo dňa 03.07.2014 o prevode nehnuteľnosti 

uzatvorenú medzi Podielnickým družstvom ONDAVA  Stropkov a Obcou Chotča na stavby – 

6 bytová jednotka, blok A, súp. č. 189 a 6 bytová jednotka, blok B, súp. č. 190 a príslušenstvo 

stavieb 
 

Za: 6       

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 67/2015 zo dňa 04.09.2015 

k bodu č. 6 programu - Spôsob zabezpečenia záväzku obce Chotča voči ŠFRB pre bytové   

                                      domy sup. č. 189 a 190 v k. u. Chotča 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Chotča , v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po prerokovaní: 

 

SCHVAĽUJE:  
Spôsob zabezpečenia záväzku obce Chotča voči ŠFRB zriadením záložného práva ku 

pozemku registra KN-C parcela č  217/2 o výmere 175,0 m2 a 217/3 o výmere 175,00 m2, druh 

pozemku : zastávané plochy a nádvoria , zapísaných na  LV č.1 Obec Chotča, okres Stropkov, 

katastrálne územie Chotča vo vlastníctve obce, na ktorých sú  vybudované kupované  

nehnuteľnosti – Stavba bytového domu sup. č. 189  so 6 bytovými jednotkami  a stavba 

bytového domu sup. č. 190  so 6 bytovými jednotkami  v obci Chotča.  

  

 

 

Za: 6    

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie podpísané dňa:  07.09.2015  

 

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


