
 

 

UZNESENIE 

zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 17.06.2015 
 

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.  Organizačná a obsahová príprava Osláv sv. Huberta 

                       7.  Organizačná príprava súťaže Chotčanský silák 2015 

                       8.  Informácia o Projekte pozemkových úprav 

                       9.  Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2014  

                     10.  Výzva na voľbu hlavného kontrolóra obce 

                     11.  Poskytovanie dotácie pre deti a mládež na výchovno – vzdelávaciu ,  

                            záujmovú a rekreačnú činnosť v CVČ mesta Stropkov 

                    12.  Úprava platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z .z.  

                            o právnom postavení a platových pomerov starostov obci a primátorov miest  

                            v z. n . p.- priemerná mesačná mzda  

                     13.  Informácia o  poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou 

                           dotácie – Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča 

                     14.  Obecný zájazd na termálne kúpalisko 

                     15 . Diskusia 

                     16.  Návrh na uznesenie 

                     17.  Záver.               

 

                   

 
Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 40/2015 zo dňa 17.06.2015 

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

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných:  6 

Ospravedlnený:   1   

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice:  Ing. Jozef  Bujdoš, 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. 41/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –         Ing. Pavol  Mihok              

                                                    Člen       -          Vladimír  Čač                   

                                                    Člen       -           Miroslav  Slivka 

Za:    6  

Proti:  0      

Zdržal sa: 0          

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 42/2015 zo dňa 17.06.2015 

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. 43/2015 zo dňa 17.06.2015 

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 17.04.2015 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 44/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 6  programu - Organizačná a obsahová príprava Osláv sv. Huberta  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  



Informáciu o organizačnej a obsahovej príprava Osláv sv. Huberta  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

SCHVAĽUJE: 

Organizačnú a obsahovú príprava Osláv sv. Huberta na deň 09.08.2015, ktoré začnú svätou 

omšou v rímskokatolíckom kostole o 10,30 hod. a športovo-kultúrnym odpoludním o 14,00 

hod. na futbalovom štadióne 

 

Za: 6       

Proti: 0   

Zdržal sa: 0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 45/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 7  programu - Organizačná príprava súťaže Chotčanský silák 2015  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 
Informáciu pán Roberta Bľachu o príprave 2. ročníka súťaže Chotčanský silák 2015 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

B. SCHVAĽUJE: 

Organizačnú prípravu 2. ročníka súťaže Chotčanský silák 2015 na deň 12.07.2015 o 13,00 

hod. na futbalovom štadióne s finančnou podporou obce Chotča v sume 200,00 €.  

    

Za: 6       

Proti: 0   

Zdržal sa: 0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 46/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 8  programu - Informácia o Projekte pozemkových úprav 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 
Informáciu o Projekte pozemkových úprav 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 47/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 9  programu - Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2014  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o záverečnom účte obce za rok 2014 . 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

B. SCHVAĽUJE: 

1. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

2. Vysporiadanie prebytku rozpočtu obce vykázaného podľa výkazu FIN 1-12 vo výške 

117 399,09 €  podľa zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách samosprávy 

v z. n. p. sa usporiada takto: 

prídel so rezervného fondu v celkovej sume 102 563,80 € 

 

3. Vysporiadanie schodku finančných operácií – schodok v sume 14 835,29 € za rok 

2014 sa vysporiada takto: 

úhrada schodku finančných operácií z prebytku zostatkov rozpočtu v sume 14 835,29 

€  

 

Za:   6  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 48/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 10  programu - Výzva na voľbu hlavného kontrolóra obce  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o Výzva na voľbu hlavného kontrolóra obce – 3. kolo . 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

B.SCHVAĽUJE:  
Výzvu na voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 28.07.2015 s čiastočným mesačným 

úväzkom 0,065.  

 

Za:  6 

 Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 49/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 11  programu - Poskytovanie dotácie pre deti a mládež na výchovno – vzdelávaciu ,  

                            záujmovú a rekreačnú činnosť v CVČ mesta Stropkov 

 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A.BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o poskytovaní dotácie pre deti a mládež na výchovno – vzdelávaciu ,  

záujmovú a rekreačnú činnosť v CVČ mesta Stropkov. K problému sa obecné zastupiteľstvo 

vráti na ďalšom zasadnutí po predložení účasti jednotlivých žiakov na týchto aktivitách 

mestom Stropkov. 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 50/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 12  programu – Úprava platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z 

.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obci a primátorov miest v z. n . p.- 

priemerná mesačná mzda  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o úprava platu starostu obce v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomerov starostov obci a primátorov miest v z. n . p.- priemerná 

mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014 bola 858,00 € - ŠU SR. 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 
B. SCHVAĽUJE: 

Úpravu platu starostu obce k 1.01.2015 v zmysle § 4 ods.2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 

z pôvodných 1 632,00 € na 1 699,00 €.   

 

Za:   6  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 51/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 13 – Informácia o  poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 

– Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o  poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie – 

Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča v hodnote 150 tis. €. na rok 2015. 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 
B. SCHVAĽUJE: 

V rámci podpory financovania projektu z Environmentálneho fondu formou dotácie – 

Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča úhradu účelovej dotácie 7 894,74 €  

 



Za:   6  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 52/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 14 – Obecný zájazd na termálne kúpalisko 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Organizačnú a obsahovú prípravu obecného zájazdu na termálne  kúpalisko  v Maďarsku v čase 

07 – 08/2015.  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

                                         

SCHVAĽUJE:   

 Úhradu cestovných nákladov vo výške 5.- EUR si uhradí každý účastník zájazdu na termálne 

kúpalisko Sarospatak  v Maďarsku v čase 07-08/2015. Ostatné náklady na dopravu a poistku 

účastníkov obecného zájazdu budú uhradené z rozpočtu obce.     

 
Za:  6  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 53/2015 zo dňa 17.06.2015 

k bodu č. 15  programu 

 programu – Rôzne : 

 

C. BERIE NA VEDOMIE:  

a) Požiadavku riaditeľky ZŠ o vyplatení tzv. dopravného pre žiakov z mimo 

spádového školského obvodu tzn. pre obec Krušinec 2 žiaci a Vislava 1 žiak 

v sume 30,0 € na žiaka pre obdobie 2. polroku školského roku 2014/2015 

z prostriedkov obce. 

b) Žiadosť pána Milana Gimu o povolenie namontovať balkónových roliet na bytovej 

jednotke č. 189/1 – prízemie 

c) Informáciu od právneho zástupcu obce o postupe pri odpredaji bytovej jednotky 

č.138 

d) Informáciu o historický zaniknutom drevenom kostole Svätej Trojice v obci  

e) Informáciu o oslobodení príjmov obce z prenájmu a predaje ich majetku – príjmy 

z lesného hospodárstva podľa § 13 ods. 1 písm e) zákona č. 688/2006 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 



 
SCHVAĽUJE: 

a) Úhradu tzv. dopravného pre žiakov z mimo spádového školského obvodu tzn. pre 

obec Krušinec 2 žiaci a Vislava 1 žiak v sume 30,0 € na žiaka pre obdobie 2. 

polroku školského roku 2014/2015 z prostriedkov obce. 

b) Dodatočne finančné príspevky vo výške 100,00 € pre školský výlet žiakov 

základnej školy, 60,00 € pre školský výlet žiakov materskej školy a finančný 

príspevok Obecného úradu na akciu posviacka kríža pri Vajcovke vo výške 100,00 

€ konanej 6. júna 2015. 

c) Pracovnú zmluvu pre pani Katarínu Janočkovú . učiteľku materskej školy na dobu 

neurčitú. 

d) Obstarávaciu cenu bytového domu č. 138 ( 4 byty - stará bytovka ) vo výške 

1 071 762.- Sk t. j. 35 533,50 €, ako podklad pre výpočet prípadného odpredaja 

bytového domu 

e) Odpredaj dvojnápravového prívesu za nákladné motorové vozidlo. 
 

Za:   6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

ODPORUČA: 

Zvolať stretnutie nájomníkov starej bytovky, právneho zástupcu a členov komisie finančno-

stavebnej a správy majetku ohľadom odpredaja bytového domu. 

 

 

 

Uznesenie podpísané dňa:  19.06.2015  

 

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


