
 

 

UZNESENIE 

zo ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 16.10.2015 
 

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.  Zhodnotenie podnikateľských aktivít v obci a plnenie  

                            nájomných zmlúv v obci      

                       7.  Príprava Mikulášskych osláv v obci a 23. ročníka obecného plesu  

                       8.  Príprava ročnej inventarizácie majetku obce a schválenie  

                            členov inventarizačnej komisie. 

                       9.  Analýza sociálnej a ekonomickej štruktúry obce, stav nezamestnanosti  

                             jej obyvateľov 

                      10. Diskusia 

                      11.  Návrh na uznesenie 

                      12.  Záver.               

 

                   

 
Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 68/2015 zo dňa 16.10.2015 

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

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 6  

Ospravedlnený: 1     

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Ing. Maria Mičková, Ján Čenger     

 

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 6    

Proti:   0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 69/2015 zo dňa 16.10.2015 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 



 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –  Ing. Pavol  Mihok                     

                                                    Člen       -   Ing. Jozef  Bujdoš                         

                                                    Člen       -          Božena  Drotárová 

Za: 6     

Proti: 0    

Zdržal sa: 0           

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 70/2015 zo dňa 16.10.2015 

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. 71/2015 zo dňa 16.10.2015 

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 14.08.2015 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 72/2015 zo dňa 16.10.2015 

k bodu č. 6  programu - Zhodnotenie podnikateľských aktivít v obci a plnenie  

                                       nájomných zmlúv v obci      

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Zhodnotenie podnikateľských aktivít v obci a plnenie nájomných zmlúv v obci.      

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 



 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 73/2015 zo dňa 16.10.2015 

k bodu č. 7  programu - Príprava Mikulášskych osláv v obci  a 23. ročníka obecného plesu 
 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 
Informáciu o príprava Mikulášskych osláv v obci a 23. ročníka obecného plesu na deň 

30.01.2016 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

B. SCHVAĽUJE:         

1. Organizačnú prípravu osláv Mikuláša v obci na deň 06. december 2015  

       o 15.00 hod. 

2. Finančné prostriedky vo výške 1,50 EUR na jedno dieťa na  

      zakúpenie  mikulášskeho darčeka pre všetky deti do 15 rokov    

3. Organizačnú prípravu 23.ročníka obecného plesu na deň 30.01.2016.  

4. Úhradu finančných nákladov potrebných mimo výberu vstupného a za 

predaj  tomboly na zabezpečenie  23. ročníka obecného plesu dňa 

30.01.2016 z rozpočtu obce  

5.  

                                                                            
Za:  6     

Proti:    0 

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 74/2015 zo dňa 16.10.2015 

k bodu č. 8  programu - Príprava ročnej inventarizácie majetku obce a schválenie  

                                       členov inventarizačnej komisie. 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 
Informáciu o príprave ročnej inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2015. 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

   
B. SCHVAĽUJE: 

Inventarizačnú komisiu obce pre vykonanie ročnej inventarizácie majetku ku dňu  31.12.2015 

v zložení:                                                               Ing.  Jozef  Bujdoš               - predseda komisie 

                                                                               Ing.  Mária  Mičková          - členka komisie 

                                                                                       Božena  Drotárová      - členka komisie  

                                                                               Mgr. Ľubica Bujdošová      - členka komisie 

                                                                               Mgr. Dagmara Hančáková  - členka komisie 

                                                                                        Milan  Hančák            - člen  komisie 

                                                                                        Emília  Gojdičová       - členka  komisie 

 

 



C. UKLADA:     
 Predsedovi a členom komisie do 31.01.2016 predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva  správu 

o vykonanej ročnej inventarizácie majetku ku dňu 31.12.2015.      

 

Za:  6      

Proti: 0   

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 75/2015 zo dňa 16.10.2015 

k bodu č. 9 programu - Analýza sociálnej a ekonomickej štruktúry obce i stav 

nezamestnanosti jej obyvateľov 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:   
Analýzu sociálnej a ekonomickej štruktúry obce i stav  nezamestnanosti jej obyvateľov. 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 76/2015 zo dňa 16.10.2015 

k bodu č. 10  programu - Diskusia 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:   
- Žiadosti SYNOT  TIP, a. s. Poprad – Matejovce a AG PLAY, s.r. o. 

Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska na prevádzkovanie kurzových 

stávok  videohier pre rok 2016 v prevádzke Pohostinstva u Jara Chotča č. 2 

- Informáciu o realizácií optických sieti : Prešovský kraj Klaster ST - 3  

- Žiadosť pána Jana Cviklika o trvalé zníženie výšky nájomného za užívanie 

nebytových priestorov na 125,00 € od 01.07.2015 pre prevádzku 

drevovýroby v bývalej ZŠ 

- Žiadosť pána Emila Gonosa odkúpenie pozemkov parcela KN registra “C“ 

č. 212/2 o výmere 48,0 m2 a parcely č. 213 o výmere 1565,0 m2 a pani 

Viery Gojdičovej o odkúpenie pozemkov parcela KN registra “C“ č. 210/2 

o výmere 157,0 m2 a parcely č. 211 o výmere 1555,0 m2 v k. ú. Chotča. 

- Informáciu o príprave žiadosti obce o pridelenie dotácie na 

stavby  “Kanalizácia a ČOV“ ako aj „Protipovodňová ochrana intravilánu 

obce“ na rok 2016 

                        -    Informáciu o pôsobnosti obcí vo veciach zápisu, zmeny, opravy a výmazu 

                             údajov v IS register adries podľa zák. č. 125/2015 Z. z. o registri adries   

                             a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01. 07. 2015 

- Informáciu o Zmluve o úvere – ŠFRB – 435 070,0 € a o  Záložnej zmluve 

č. 700/30/2015 – zastavané pozemky pod bytovými domami č. 189 a č.190 

a Zmluve o nenávratnej dotácií na odkúpenie  bytových domov 2x 6 b. j. 



č.189 a č.190 s príslušnou technickou vybavenosťou s Ministerstvom 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

- Informáciu o požiadavke mesta Stropkov na poskytnutie finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti s trvalým pobytom na území 

obce Chotča v centrách voľného času do dovŕšenia 15 rokov veku pre rok 

2015. 

- Požiadavku p. Čača na realizáciu asfaltového koberca pre prístupovú cestu 

na dolný cintorín  

- Informáciu starostu obce o vybudovaní detského ihriska pri obecných 

bytových domoch a zriadení FIT – PARK-u  pre seniorov v areáli ZŠ. 
 

    Ing. Jozef  Seman, starosta obce                        

 
B. SCHVAĽUJE:         

1. Žiadosť SYNOT  TIP, a. s. Poprad – Matejovce  a AG PLAY, s.r. o. 

Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska na prevádzkovanie kurzových 

stávok a videohier pre rok 2016 v prevádzke Pohostinstva u Jara Chotča č. 2 

2. Požiadavku mesta Stropkov na poskytnutie finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie deti s trvalým pobytom na území obce Chotča 

v centrách voľného času do dovŕšenia 15 rokov veku na rok 2015,mimo 

žiakov, ktorí boli v školskom roku 2014/2015 v 9. ročníku.  

3. Vybudovanie detského ihriska pri obecných bytových domoch a zriadení 

FIT – PARK-u  pre seniorov v areáli ZŠ. 

 
C. NESCHVAĽUJE:         

1. Žiadosť pána Jána Cviklika o trvalé zníženie výšky nájomného za užívanie 

nebytových priestorov ( drevoprevádzka v bývalej budove ZŠ ) na 125,0 € 

od 01.07.2015. V platnosti ostáva pôvodná  Zmluva o ekonomickom 

prenájme nebytových priestorov z 01.04.2009. Zároveň sa požaduje úhrada 

zostatku za nájomného za rok 2014 vo výške 682,96 € do 15.12.2015. 

 

D. DOPORUČUJE: 

1. Poslancom OcZ vo veci odkúpenie pozemkov pani Viery Gojdičovej a pána 

Emila Gonosa osobnú obhliadku uvedených pozemkov a následne 

prejednanie danej problematiky na 1. zasadnutí OcZ v roku 2016.  

2. Starostovi obce a poslancovi p. Čačovi vstúpiť do jednania s predsedom PD 

ONDAVA Stropkov ohľadom spoločného financovania na asfaltovaní 

prístupovej cesty na dolnom cintoríne ( úsek od cesty vedúcej na hydinársku 

farmu po vstupnú bránku na cintorín). 

 

 
Za:   6     

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie podpísané dňa:  19.10.2015  

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


