
 

 

UZNESENIE 

zo  štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 14.10.2016 
 

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.  Úprava rozpočtu obce na rok 2016 

                       7.  Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce 

                       8.  Informácia o plnení úloh na úseku lesného hospodárstva v obecných lesoch 

                       9.  Príprava ročnej inventarizácie majetku obce a schválenie členov  

                            inventarizačnej komisie                                          

                     10.  Diskusia 

                     11.  Návrh na uznesenie 

                     12.  Záver.               

                                                

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 133/2016 zo dňa 14.10.2016 

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

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 7 

Ospravedlnený: 0    

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Ing. Mária  Mičková, Ján  Čenger   

   

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 7   

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 134/2016 zo dňa 14.10.2016 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –         Ing. Pavol  Mihok              



                                                    Člen       -          Božena  Drotárová                    

                                                    Člen       -          Vladimír  Čač 

 

Za: 7    

Proti: 0       

Zdržal sa: 0          

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 135/2016 zo dňa 14.10.2016 

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, kde sa 

konštatuje, že  všetky uznesenia z 13 – tého rokovania OcÚ boli splnené.  

 Nebolo splnené Uznesenie OcÚ č. 98/2016 z 24.02.2016 t. j. 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 

      Zatiaľ nebolo splnené ani Uznesenie OcÚ č.121/2016 z 10.06.2016 pod písm. a) – 

projekčná príprava prepojenia verejného osvetlenie pri obecných nájomných bytovkách na 

centrálne verejné osvetlenie.  
 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 136/2016 zo dňa 14.10.2016 

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. 137/2016 zo dňa 14.10.2016 

k bodu č. 6  programu – Úprava rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o potrebe úpravy rozpočtu na rok 2016 
 

B. SCHVAĽUJE: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 14.10.2016 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2  písmeno a) až  

c) a ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tykajúcich 

sa  presunu rozpočtových prostriedkov za  rok 2016 (viď príloha uznesenia). 

 

 

Za: 7  



Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 138/2016 zo dňa 14.10.2016 

k bodu č. 7  programu – Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o potrebe vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce  
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

SCHVAĽUJE:  

a) Návrh Smernice č. 5/2016  vyraďovacej komisie a likvidačnej komisie 

 

b) Zloženie vyraďovacie  komisie – predseda – Ing. Pavol  Mihok 

                                                                  člen -             Ján  Čenger 

                                                                  člen –    Miroslav  Slivka   

 

c) Zloženie likvidačnej komisie  - predseda – Vladimír  Čač 

                                                              člen -    Božena  Drotárová 

                                                              člen -  Miroslav  Slivka  
Za:  7   
Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 139/2016 zo dňa 14.10.2016 

k bodu č. 8  programu –  Informácia o plnení úloh na úseku lesného hospodárstva v obecných 

lesoch 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informácia o plnení úloh na úseku lesného hospodárstva v obecných lesoch 
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 140/2016 zo dňa 14.10.2016 

k bodu č. 9  programu – Príprava ročnej inventarizácie majetku obce a schválenie členov  

                                        inventarizačnej komisie                                          

        
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o príprave ročnej inventarizácie majetku obce a schválenie členov inventarizačnej 

komisie.                                               . 
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

B. SCHVAĽUJE:  
Inventarizačnú komisiu obce pre vykonanie ročnej inventarizácie majetku ku dňu  31.12.2016 

v zložení:                                                               Ing.  Jozef  Bujdoš               - predseda komisie 



                                                                               Ing.  Mária  Mičková          - členka komisie 

                                                                                       Božena  Drotárová      - členka komisie  

                                                                               Mgr. Ľubica Bujdošová      - členka komisie 

                                                                                  Bc. Mária  Burcáková      - členka komisie 

                                                                                     Ing. Michal  Bujdoš       - člen  komisie 

                                                                                        Emília  Gojdičová       - členka  komisie 

 

C. UKLADA:     
 Predsedovi a členom komisie do 31.01.2017 predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva  správu 

o vykonanej ročnej inventarizácie majetku ku dňu 31.12.2016.      

 

Za: 7    
Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 141/2016 zo dňa 14.10.2016 

k bodu č. 10  programu – Diskusia 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

1. Žiadosť SYNOT  TIP, a. s. Poprad – Matejovce o vydanie súhlasu s umiestnením  

      stávkovej kancelárie bez časového obmedzenia v prevádzke Pohostinstva u Jara  

      Chotča č. 2 

2.   Žiadosť  AG PLAY, s. r. o. Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska  

      k umiestneniu terminálov pre videohry na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017  

      na území obce Chotča v prevádzke Pohostinstva u Jara Chotča č. 2 

3.   Informáciu o príprave žiadosti obce o pridelenie dotácie na stavby  “Kanalizácia  

      a ČOV“ ako aj „Protipovodňová ochrana intravilánu obce“ na rok 2017 

4.   Informáciu o príprava Mikulášskych osláv v obci na deň 11.12.2016 a 24. ročníka  

      obecného plesu na deň 11.02.2017 

5.   Žiadosť SAD Humenné o určenie stanovišťa v obci na krátkodobé odstavenie  

      a parkovanie vozidla. 

6.   Informáciu o zmenu uznesenia OcÚ č. 89/2016 zo dňa 24.02.2016  ohľadom zmeny    

      ceny palivového dreva pre samovýrobu. 

7.   Informáciu o 8. ročníku Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia v Aréne  

      Poprad, ktorý sa uskutoční 20. októbra 2016 o 10:00 hod. za účasti aj žiakov 

      z našej ZŠ, ktorá bola vybraná OZ Integrácia.  

8.   Informáciu o oprave betónových krížov na vojnovom cintoríne a na hornom       

      obecnom cintoríne 

9.   Žiadosť pána Jaroslava Fiľarského o povolenie trvalého prechodu  cez parcelu  

      CKN č. 21/1 poza požiarnu zbrojnicu v k. ú. Chotča 

10. Informácia o potrebe zateplenia stropu na budove obecného úradu 

11. Informáciu o rokovaní o určenie vlastníctva mosta a prístupovej cesty v k. ú.  

      Chotča k rodinnému  domu č. 136, kde sa postupne zosúva časť mosta, ktoré sa    

      uskutočnilo 29.09.2016.  

12. Informáciu o príprave Silvestra 2016. 

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 



B. SCHVAĽUJE:   
1. Organizačnú prípravu osláv Mikuláša v obci na deň 11. december 2016 o 15.00 hod. 

2. Finančné prostriedky vo výške 2,00  € na jedno dieťa na zakúpenie  mikulášskeho 

darčeka pre všetky deti do 15 rokov    

3. Termín 24.ročníka obecného plesu na deň 11.02.2017.  

4.   Príspevok v hodnote 120,00 € na 8. ročník Nadnárodného charitatívneho koncertu  

                  Integrácia v Aréne Poprad, ktorý sa uskutoční 20. októbra 2016 z obecného  

                  rozpočtu. 

5.   Zmenu uznesenia č. 89/2016 zo dňa 24.02.2016, kde sa upravuje cena pre 

      samovýrobu  palivového dreva  z pôvodnej ceny 150,00 € za 6,0 m3 na novú cenu  

      162,00 € za 6,0 m3. 

6.   Opravu betónových krížov na vojnovom cintoríne a na hornom obecnom cintoríne 

7.   Odpredaj prebytočného osobného motorového vozidla Felícia s evidenčným číslom  

      SP 335 AK v cene 250,00 €. 

8.   Zakúpenie masážneho stroja pre Fitnes klub v hodnote 200,00 €  

9.   Žiadosť SAD Humenné o určenie stanovišťa v obci na krátkodobé odstavenie  

      a parkovanie vozidla v časti zástavky SAD - Vyšná na pravej strane v smere  

      Bukovce – Stropkov  

10. Žiadosť pána Jaroslava Fiľarského  pre používanie pozemku par. č. KN C 21/1,  

       ktorej je vlastníkom obec v k. ú. Chotča za účelom prechodu k pozemku na  

       parcele č. KN C 13, ktorej  vlastníkom je žiadateľ do  31.12.2020.  

11. Zateplenie stropu na obecnom úrade položením sklenenej vlny o hrúbke 20 cm  

      s paropriepustnou fóliou medzi nosné trámy na povale. 

 

 Za: 7 

 Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

C. NESCHVAĽUJE:   
         1.  Žiadosť SYNOT  TIP, a. s. Poprad – Matejovce o vydanie súhlasu s umiestnením  

  stávkovej kancelárie bez časového obmedzenia v prevádzke Pohostinstva u Jara  

  Chotča č. 2 

         2.  Žiadosť  AG PLAY, s. r. o. Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska  

              k umiestneniu terminálov pre videohry na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017  

              na území obce Chotča v prevádzke Pohostinstva u Jara Chotča č. 2 

        3.   Žiadosť pána Jána Cviklika o odkúpenie časti pozemku z parcely C KN  206/1 v k. ú.    

              Chotča o výmere  cca 750,0 m2. 

 

Za:  7  

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie podpísané dňa:  19.10.2016  

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


