
 

 

UZNESENIE 

z  desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 24.02.2016 
 

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 hospodárenia v obecných lesoch za rok 2015 

                            a schválenie plánu práce v obecnom lese na rok 2016 

                       7.  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za  rok 2015  

                       8.  Zmluva o vzájomnej spolupráci – CVČ 

                       9.  Štatút obecného kronikára 

                     10.  Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventúry majetku  

                            obce k 31.12.2015 

                     11.  Informácia o príprave parlamentných volieb 2016 v obci 

                     12.  Prerokovanie  žiadosti, výber a schválenie nájomníkov do  obecných    

                            nájomných bytov  

                     13.  Návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce Chotča 

                     14 . Diskusia 

                     15.  Návrh na uznesenie 

                     16.  Záver.               

                        

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 86/2016 zo dňa 24.02.2016 

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

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 6  

Ospravedlnený: 1     

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice:  Ing. Jozef  Bujdoš a 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. 87/2016 zo dňa 24.02.2016 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 
 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –         Ing. Mária  Mičková              

                                                    Člen       -          Božena  Drotárová                    

                                                    Člen       -          Vladimír  Čač 
Za: 6     

Proti: 0       

Zdržal sa: 0          

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 88/2016 zo dňa 24.02.2016 

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. 89/2016 zo dňa 24.02.2016 

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 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 90/2016 zo dňa 24.02.2016 

k bodu č. 6  programu – Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2015 

                                         a schválenie plánu práce v obecnom lese na rok 2016 

  
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2015 
 

SCHVAĽUJE: 

a) Plánu práce v obecnom lese na rok 2016 

b) Zákaz prípravy dreva v obecnom lese tzv. samovýroba - občanmi obce. Drevná hmota 

z lesa bude pre záujemcom približovaná na skládku, kde bude prebiehať tzv. 

samovýroba – záujemcami o drevnú hmotu v cenovej relácií - 6.0 m3 za 150,0 €. 
 Za: 6    



Proti: 0  

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 91/2016 zo dňa 24.02.2016 

k bodu č. 7  programu – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2015 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE: 

Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 bez pripomienok. 

                          
Za: 6    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

DOPORUČUJE: 

Starostovi obce:  Predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva  najneskôr do 30.06.2016 záverečný 

účet hospodárenia obce za rok 2015. 

  

Za: 6     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 92/2016 zo dňa 24.02.2016 

k bodu č. 8  programu – Zmluva o vzájomnej spolupráci – CVČ 

 
  

SCHVAĽUJE: 

Zmluvu o vzájomnej spolupráci  na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie deti s trvalým pobytom na území obce Chotča v centrách voľného času mesta 

Stropkov do dovŕšenia 15 rokov veku na rok 2016 
 

Za: 6      

Proti: 0    

Zdržal sa:0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 93/2016 zo dňa 24.02.2016 

k bodu č. 9  programu – Štatút obecného kronikára 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o potrebe vytvorenia Štatútu obecného kronikára obce Chotča. 
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 



B. SCHVAĽUJE: 

a) Štatút obecného kronikára obce Chotča 

b) Obecného kronikára obce Chotča od 1. marca 2016 - Mgr. Helena Havrilová 

c) Dohodu o  pracovnej činnosti pre obecného kronikára 

 
Za:  6      

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 94/2016 zo dňa 24.02.2016 

k bodu č. 10  programu – Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventúry majetku obce 

                                           k 31.12.2015 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE:  Správu inventarizačnej komisie o stave majetku obce ku dňu 31.12.2015 

 

Za: 6    

Proti: 0      

Zdržal sa: 0         

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 95/2016 zo dňa 24.02.2016 

k bodu č. 11  programu – Informácia o príprave parlamentných volieb 2016 v obci 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o príprave parlamentných volieb 2016 v obci 
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 96/2016 zo dňa 24.02.2016 

k bodu č. 12  programu – Prerokovanie žiadosti, výber a schválenie nájomníkov do 

obecných nájomných bytov 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

Zoznam žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu v nájomných obecných domoch č. 187 

a 188 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

SCHVAĽUJE:  
Pridelenie  obecných nájomných bytov týmto žiadateľom: 

a) Bytová jednotka – súp. číslo 187 – byt č.1- prízemie pravý o podlahovej plocha 50,72 

m2 pre Ing. Ľuboša  Semana 

b) Bytová jednotka – súp. číslo 188 – byt č.2 – prízemie ľavý o podlahovej ploche 38,81 

m2 pre Petra Koropčáka 



Za: 6 
Proti: 0 

Zdržal sa: 0   

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 97/2016 zo dňa 24.02.2016 

k bodu č. 13  programu – Návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce Chotča 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o potrebe voľby hlavného kontrolóra obce 
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

B. SCHVAĽUJE:    

Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce  Chotča v zmysle § 18a ods. 2 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na deň 06.04.2016 

 
Za: 6       

Proti: 0    

Zdržal sa: 0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 98/2016 zo dňa 24.02.2016 

k bodu č. 14 – Diskusia 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

a) Informáciu o dlžnej čiastke na nájme za rok 2014 u pána Jána Cviklika z dlžnej čiastky 

2061,96 € ostáva zaplatiť ešte 245,96 €. 

b) Žiadosti nájomníkov v b. j. č. 189 – pani Zuzana Konárová a v b. j. č. 190 pán Enrik 

Kačur o zateplenie nevykurovaných spoločných priestorov 

c) Návrh VZN č. 01/2016 o určení miesta a času zápisu deti 1. ročníka základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chotča 

d) Žiadosť gréckokatolíckeho farského úradu Chotča o poskytnutie finančnej pomoci na 

opravu zvonov v chráme obce Chotča vo výške 500,0 €. 

e) Informáciu o potrebe zakúpenia staršie osobného motorového vozidla pre potreby obce 

f) Informáciu o problematike výkopu hrobu na obecných cintorínoch  

g) Informáciu o  Záložnej zmluve č. 0116-PRB/2015/Z pre 12 b. j. zo dňa 10.02.2016 pre                                                                         
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR   

h) Požiadavku na finančný príspevok futbalového klubu pre rok 2016 vo výške 2 500,00 

€. 

      Ing. Jozef  Seman, starosta obce 
 

     B.   SCHVAĽUJE:    

a) Žiadosti nájomníkov v b. j. č. 189 – pani Zuzana Konárová a v b. j. č. 190 pán Enrik 

Kačur a v bytovej jednotke č.188 na zateplenie nevykurovaných spoločných priestorov 

b) VZN č. 01/2016 o určení miesta a času zápisu deti 1. ročníka základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chotča 



c) Zakúpenie staršieho motorového vozidla pre potreby obce 

d) Finančný príspevok výške 500,0 € pre Gréckokatolícky farský úrad Chotča na opravu 

zvonov pre chrám v obci Chotča. Finančný príspevok bude uhradený na bežný účet 

farského úradu. 

e) Návrh Záložnej zmluve č. 0116-PRB/2015/Z pre 12 b. j. zo dňa 10.02.2016 pre                                                                         
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR  

f) Výkop hrobov na obecných cintorínoch dodávateľským spôsobom na základe zmluvy 

o poskytovaní služby 

g) Finančný príspevok futbalového klubu pre rok 2016 vo výške 2 500,00 €. 
 

C. NESCHVAĽUJE:  

a) 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 v k. ú. Chotča zo 6.10.2015 

evidovanej pod číslom 152/2015  

b) Žiadosť 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 zo dňa 

7.10.2015 evidovanej pod číslom 153/2015. 
 

     Za: 6       

     Proti: 0    

     Zdržal sa: 0  

     Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie podpísané dňa:  26.02.2015  

 

 

 

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


