OBEC CHOTÍN
HETÉNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Schválené uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Chotíne zo dňa 02.06.2014
Elfogadott határozatok a Hetényi képviselőtestület XXVI. üléséről

Zapísala:
Helena Csintalanová

UZNESENIA
Uznesenie č. 34/14
k programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) s c h v a ľ u j e program XXVI. zasadnutia:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Schválenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Doručené žiadosti a podania obecnému zastupiteľstvu
4. Usporiadanie Dňa obce
5. Schválenie záverečného účtu
6. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení
7. Vybudovanie vodovodu v pokračovaní ulici Jazerná
8. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
9. Rôzne
10. Záver
B) Schvaľuje overovateľov zápisnice:

Anita Jalsovszki Ing
František Czibor

C) Určuje zapisovateľa:

Helenu Csintalanovú
Sára Lucza
starostka obce
Uznesenie č. 35 /14

Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Chotíne ku dňu
19.05.2014.
Sára Lucza
starostka obce
Uznesenie č. 36/14
k žiadosti Juraja Pluhára, Chotín 396 o prenájom nehnuteľnosti
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A﴿ Schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom pozemku vedenej v KN C k.ú. Chotín, časť parcely číslo 5416, vo
výmere 330,42 m2, druh pozemku orná pôda, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za

cenu nájmu 0,015 €/m2 na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou pre Juraja
Pluhára, nar. 15.07.1942, bytom Chotín 396 na súkromné účely.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Uvedený pozemok je obcou nevyužívaný . Nájomca
pozemok dlhodobo užíva ako ostatnú plochu.
B﴿ Ukladá
zabezpečiť vyhotovenie nájomnej zmluvy.
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 37/14
k žiadosti Mgr. Art. Gál Tamása, Chotín 406 o prenájom nehnuteľnosti
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A﴿ Schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom pozemku vedenej v KN C k.ú. Chotín, časť parcely číslo 5416, vo
výmere 2435,82 m2, druh pozemku orná pôda, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
cenu nájmu 0,015 €/m2 na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou pre Mgr. Art.
Gál Tamása, nar. 16.11.1978, bytom Chotín 406 na súkromné účely.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Uvedený pozemok je obcou nevyužívaný. Nájomca
pozemok dlhodobo užíva ako ostatnú plochu.
B﴿ Ukladá
zabezpečiť vyhotovenie nájomnej zmluvy.
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 38/14
k žiadosti Mikuláša Gášpára, Chotín č. 395 o prenájom nehnuteľnosti
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A﴿ Schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom pozemku vedenej v KN C k.ú. Chotín , časť parcely číslo 5416 , vo
výmere 383,13 m2, druh pozemku orná pôda, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za

cenu nájmu 0,015 €/m2 na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou pre Mikuláša Gášpára,
nar. 02.02.1950, bytom Chotín 395 na súkromné účely.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Uvedený pozemok je obcou nevyužívaný. Nájomca
pozemok dlhodobo užíva ako ostatnú plochu.
B﴿ Ukladá
zabezpečiť vyhotovenie nájomnej zmluvy.
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 39/14
K žiadosti Poľovníckeho združenia v Chotíne o odpredaj nehnuteľnosti

Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A﴿ Schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj budovy so súpisným číslom 257 vedenej na LV obce č. 989, na pozemku
parcely KN C číslo 5307, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 246 m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa za symbolickú cenu 10,- € pre Poľovnícke združenie v Chotíne,
IČO: 35 594 802. Všetky náklady a výdavky s prevodom hradí žiadateľ.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Uvedená budova je v chátralom stave, využiteľné sú
len steny budovy. Obec nemá finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy a ani neplánuje
v danej lokalite túto budovu obnoviť. Miestnemu poľovníckemu združeniu zhorel poľovnícky
dom, ktorý používali aj na poľovnícky turizmus za účelom získania poľovníckeho zážitku,
poľovníckej trofeje a rozšírenia vlastného poznania. Poľovnícke združenie v Chotíne úzko
spolupracuje s obcou a s miestnymi organizáciami a budova bude využívaná aj pre účely
cestovného ruchu.
B﴿Ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnopredajnej zmluvy a vykonať úkony s prevodom nehnuteľnosti
v súlade s platnou legislatívou.
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 40/14
K žiadosti Poľovníckeho združenia v Chotíne o zámene nehnuteľnosti
A) Schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámenu pozemkov Poľovníckeho združenia v Chotíne, IČO: 35 594 802, parcela
KN C číslo 5304, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 395m2, parcela KN C
číslo 5303/1 , druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 613 m2, vedené na LV č.
3795 za pozemky Obce Chotín, IČO 0030646, parcela KN C číslo 5307, druh pozemku zast.
plochy a nádvoria vo výmere 246 m2, parcela KN C číslo 5291/2, druh pozemku zast. plochy
a nádvoria vo výmere 762 m2,vedené na LV č. 3748 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bez finančného vysporiadania. Všetky náklady a výdavky s prevodom hradí žiadateľ.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Zamenený pozemok sa nachádza pod poľovníckou
chatou.
B﴿ Ukladá
zabezpečiť vyhotovenie zámennej zmluvy.
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 41/14
k žiadosti Tamása Lévaiho, Radvanská cesta 877/129, 946 32 Marcelová žiada
o odpredaj nehnuteľnosti
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A)

Schvaľuje trojpätinovou väčšinou poslancov

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku parcely KN C číslo 5306, druh pozemku zast. plochy
a nádvoria vo výmere 70 m2 s budovou so súpisným číslom 257, pozemok parcely KN C
číslo 5305, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 88 m2 s budovou so súpisným
číslom 257, vedené na LV obce č. 989 pre Tamása Lévaiho, nar. 09.06.1984, trvale bytom
Radvanská cesta 877/129, 946 32 Marcelová z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
kúpnu cenu 5300,- EUR podľa znaleckého posudku Ing. Szegi Dionýza, Námestie slobody
1359/19, 946 32 Marcelová. Všetky náklady a výdavky s prevodom hradí žiadateľ.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Poľnohospodárska budova je obcou nevyužívaná.
Budova sa nachádza mimo zastavaného územia obce a je určená na rozvoj cestovného
ruchu, kde žiadateľ prenajíma jednu z budov na chov koní. Túto svoju činnosť hodlá rozšíriť
a zaoberať sa jazdeckým turizmom.

B﴿Ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnopredajnej zmluvy a vykonať úkony s prevodom nehnuteľnosti
v súlade s platnou legislatívou.
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 42/14
K žiadosti Idy Cziborovej, Chotín č. 313 o odpredaj pozemkov
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ a c/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení priamy predaj
podielu 1/3 pozemkov k celku, parcely reg. C KN číslo 3393/10, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, vedená na LV 3041, vo výmere 191 m2, parcely reg. C KN číslo 3393/27,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV 3041, vo výmere 46 m2, parcely
reg. C KN číslo 3393/28, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV 3041,
vo výmere 23 m2, parcely reg. C KN číslo 3393/29, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, vedená na LV 3041, vo výmere 405 m2, pre Idu Cziborovú rod. Henczovú, nar.
07.05.1946, trvale bytom Chotín č. 313 za cenu obvyklú podľa Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov vo výške 1,86 € za m2. Žiadateľ je podielovým spoluvlastníkom
nehnuteľností v podiele 16/48 k celku a na pozemku parcely č. 3393/10, 3393/27 sa
nachádza rodinný dom, na parcele č. 3393/28 garáž vo vlastníctve žiadateľa a pozemok
parcela č. 3393/29 je užívaný ako dvor. Všetky náklady a výdavky s prevodom hradí
žiadateľ.
Odôvodnenie: Prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa a prevodom sa realizuje súčasne aj zákonné predkupné právo
podľa osobitného predpisu, § 140 občianskeho zákonníka.
B﴿Ukladá
zabezpečiť uzavretie kúpnopredajnej zmluvy a vykonať úkony s prevodom nehnuteľnosti
v súlade s platnou legislatívou.
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia

Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 43/14
K žiadosti Majkowska Krystyna Barbara rue des Grands-Prés 133, Chenee, Belgické
kráľovstvo o odpredaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) Schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer priameho
predaja, parcely reg. C KN číslo 392/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená
na LV 989, vo výmere 140 m2, pre Majkowska Krystyna Barbara r. Majkowska, nar.
10.11.1953, rue des Grands-Prés 133, Chenee, Belgické kráľovstvo, za cenu obvyklú podľa
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení neskorších predpisov vo výške 1,86 € za m2. Všetky náklady a výdavky
s prevodom hradí žiadateľ.
Odôvodnenie: Prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa.
B) Ukladá
Zverejniť zámer predaja na 15 dní na úradnej tabuli obce.
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 44 /14
Žiadosť Júliusa Zajosa, Chotín č. 129 o odpredaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) Schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer priameho
predaja, parcely reg. C KN číslo 492/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená
na LV 989, vo výmere 102 m2, pre Júliusa Zajosa r. Zajosa, nar. 31.07.1931, bytom 946 31
Chotín č. 129 za cenu obvyklú podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004
Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov vo výške 1,86 €
za m2. Všetky náklady a výdavky s prevodom hradí žiadateľ.
Odôvodnenie: Prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa.
B) Ukladá
Zverejniť zámer predaja na 15 dní na úradnej tabuli obce.
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 45/14
Žiadosť Heleny Zajosovej, Chotín č. 129 o odpredaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) Schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer priameho
predaja, parcely reg. C KN číslo 492/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená
na LV 989, vo výmere 153 m2, pre Helenu Zajosovú rodenú Sáraiovú, nar. 01.10.1933,
bytom 946 31 Chotín č. 129 za cenu obvyklú podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov vo
výške 1,86 € za m2 v podiele ½ k celku. Všetky náklady a výdavky s prevodom hradí žiadateľ.
Odôvodnenie: Prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa v podiele 1/2.
B) Ukladá
Zverejniť zámer predaja na 15 dní na úradnej tabuli obce.
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 46/14
Žiadosť Ireny Lévaiovej, rodenej Sáraiovej, č. 89 o odpredaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) Schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer priameho
predaja, parcely reg. C KN číslo 492/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená
na LV 989, vo výmere 153 m2, pre Irenu Lévaiovú rodenú Sáraiovú, nar. 28.01.1954, bytom
946 31 Chotín č. 89 za cenu obvyklú podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov vo
výške 1,86 € za m2 v podiele ½ k celku. Všetky náklady a výdavky s prevodom hradí žiadateľ.
Odôvodnenie: Prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa v podiele 1/2.
B) Ukladá
Zverejniť zámer predaja na 15 dní na úradnej tabuli obce.

Sára Lucza
starostka obce
Uznesenie č. 47 /14

Žiadosť Štefana Ertl a manželky Rozálie r. Lazárovej,bytom Chotín č. 347 o odpredaj
pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A) Schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení zámer priameho
predaja, parcely reg. C KN číslo 3815/147, druh pozemku záhrady, vedená na LV 989, vo
výmere 1326 m2, parcely reg. C KN číslo 3815/216, druh pozemku vinice, vedená na LV
989, vo výmere 170 m2 pre Štefana Ertl rodený Ertl, nar. 30.05.1953, bytom 946 31 Chotín
č. 347 a manželku Rozáliu Ertlovú rodenú Lazárovú, nar. 12.02.1954, bytom 946 31 Chotín
č. 347 za cenu obvyklú podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov vo výške 1,86 € za
m2. Všetky náklady a výdavky s prevodom hradí žiadateľ.
Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Majetkoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré žiadateľ
dlhodobo užíva. Pozemky sú obcou nevyužívané pre plnenie úloh obce, preto jeho užívanie
nie je rentabilné.
B) Ukladá
Zverejniť zámer predaja na 15 dní na úradnej tabuli obce.
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 48/14
k žiadosti Ondrej Gábor, bytom Chotín, č.228
o zmenu Územného plánu obce Chotín
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A/ Ruší
Uznesenie č. 12/14
k žiadosti Ondreja Gábora, Chotín č. 228 o zmenu Územného plánu obce Chotín
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Schvaľuje
Zámer zmeny Územného plánu obce Chotín na parcely č. 5401 a 5330, ktoré sú vo
vlastníctve Ondreja Gábora, Chotín č. 228 na vlastné náklady žiadateľa.

Sára Lucza
starostka obce

B/ Schvaľuje
zámer obstarávania
zmeny územného
plánu Obce Chotín na parc.č.
5401,5330,5331,5332,5333,5334 v kat.úz. Chotín z funkcie: “zmiešané územia, areály
a zariadenia komerčnej vybavenosti – B1 a z funkcie plôch verejného dopravného
vybavenia - C1“ na funkciu : „územia poľnohospodárskej výroby – B5“, za nasledovnej
podmienky:
–
náklady za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu Obce Chotín v zmysle
§19 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov hradí vlastník pozemkov.
C/ Žiada starostu obce
zabezpečiť obstaranie zmeny územného plánu Obce Chotín v zmysle bodu B/ a C/ tohto
uznesenia.
Termín: do 31. 12. 2014
Zodpovedný: Obecný úrad
Sára Lucza
starostka obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chotín
č. 1/2014,
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Chotín č. 1/2014,o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Chotín s účinnosťou od 01.01.2014.
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 49/14
k žiadosti ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín č. 332 o finančné prostriedky
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A)Schvaľuje
Doplnenie stanovených finančných prostriedkov na Školský klub zo štátneho rozpočtu o
2000,-EUR.

B) Ukladá
Realizovať vyplatenie podľa schválenia.

Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 50/14
k žiadosti ZŠ Marcelová o finančný príspevok
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Neschvaľuje
Finančný príspevok na účasť žiaka ZŠ Marcelová v Škole v prírode z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
.
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 51/14
K záverečnému účtu obce za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
A)

Berie na vedomie
1.
2.
3.

B)

Výročnú správu Obce Chotín vypracovanú v zmysle § 20 zákona NR SR
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za rok 2013.
Čistý prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške + 25 509,13 €.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Chotín za rok
2013.

Schvaľuje
1.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Chotín za rok 2013 bez výhrad
2.
Čistý prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške + 24 940,49 €.
3.
Akruálny výsledok hospodárenia vo výške - 37 528,79 €.
4.
Vysporiadanie akruálneho výsledku hospodárenia na ťarchu účtu 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia predchádzajúcich rokov.
5.
Stav fondov obce Chotín k 01.01.2014 vo výške nasledovne:
Kaucia a FÚPaO nájomných bytov
45 222,86 €
Sociálny fond
153,92 €
Rezervný fond
29 837,94 €
Fondy celkom
75 214,72 €

Sára Lucza

starostka
Uznesenie č. 53/14
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Schvaľuje
Predĺženie doby nájmu o 3 roky pre nájomcov nájomného bytu č. 4 na I. poschodí obytného
domu súpisné číslo 545 Eduard Janetka r. Janetka, nar. 31.05.1984, bytom 946 32,
Šrobárovská 1355/30 a Marta Janetka r. Janetka, nar. 22.06.1988, bytom 946 32 Marcelová,
Šrobárovská 1355/30 dňom 01.07.2014.
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 54/14
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Berie na vedomie
Vyhlásenie výberového konania zriaďovateľa Základnej školy Lajosa Tarczyho s VJM,
946 31 Chotín č. 332 na obsadenie funkcie riaditeľa .
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 55/14
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Poveruje
Starostku ,aby vyzvala Ondreja Gábora, Chotín č. 228 na odstránenie konárov z parcely
KNC č. 7068, vedená na LV 3748 v termíne do 1 mesiaca, kde vykonal kliesnenie stromov
na základe oznámenia.
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 56/14
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Schvaľuje

mesačný plat starostky obce Chotín podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov v znení neskorších predpisov so zvýšením platu
o 39 % podľa ods. 2 citovaného zákona.

Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 56/14
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Schvaľuje
Finančné prostriedky v hodnote 100,- Eur na nákup kníh o odvlečených mladých dievčatách
z obce do koncentračných táborov. Autorom knihy je Zoltán Lucza, Chotín č. 350.
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 57/14
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok
2014 pre činnosť L1 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania na zateplenie ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM, Chotín č. 332.
Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 58/14
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Schvaľuje
Zaslať na Stavebný úrad v Chotíne odvolanie proti Rozhodnutiu o umiestnení stavby „
Úprava síry, CHEM-UNIO Chotín“ číslo 101/2012-17 pre navrhovateľa CHEM-UNIO, spol.
s.r.o., pri železničnej stanici 525, Chotín , IČO 36 521 795.

Sára Lucza
starostka obce

Uznesenie č. 59/14
Obecné zastupiteľstvo v Chotíne
Schvaľuje
Usporiadanie Dňa obce.
Sára Lucza
starostka obce

