
 

 

UZNESENIE 

z  trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 19.08.2016 
 

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  plnenia rozpočtu obce za prvý polrok  2016 

                       7.  Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský 

                             rok  2016/2017 

                       8.   Zhodnotenie práce malých obecných služieb 

                       9.   Zhodnotenie vývozu separovaného odpadu, TKO a spolupráce  

                             s m. p. SLUŽBA 

                     10.  Informácie o vykonanom audite hospodárenia obce za rok 2015 

               11.  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie 2015 -2023  

                     12.  Diskusia 

                     13.  Návrh na uznesenie 

                     14.  Záver.               

 

                        

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 122/2016 zo dňa 19.08.2016 

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

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 5 

Ospravedlnený: 2    

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Božena  Drotárová , Vladimír Čač   

   

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 5   

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 123/2016 zo dňa 19.08.2016 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 
 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –         Ing. Mária Mičková              

                                                    Člen       -          Miroslav  Slivka                    

                                                    Člen       -          Ing. Jozef Bujdoš 

 

Za: 5    

Proti: 0       

Zdržal sa: 0          

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 124/2016 zo dňa 19.08.2016 

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 uznesenie č.98/2016 zo dňa 24.02.2016 pod písm. b) nie je ešte zrealizované. 
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 125/2016 zo dňa 19.08.2016 

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. 126/2016 zo dňa 19.08.2016 

k bodu č. 6  programu – Vyhodnotenie  plnenia rozpočtu obce za prvý polrok  2016 

 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o  plnení rozpočtu obce za prvý polrok  2016 

    
 

B. SCHVAĽUJE: 

Vyhodnotenie  plnenia rozpočtu obce za prvý polrok  2016 



   
 

Za: 5 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 127/2016 zo dňa 19.08.2016 

k bodu č. 7  programu – Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský 

                                       rok  2016/2017 

 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o   pripravenosti základnej a materskej školy na školský  rok  2016/2017  
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

SCHVAĽUJE:  

1. Vyplatiť dopravné pre žiakov základnej školy za 2.polrok školského roku 2016/2016 pre 3  

     žiakov. 

2. Realizáciu plávajúcich podláh v dvoch učebniach základnej školy. 

3. Kvôli úniku tepla v učebni na 1. poschodí základnej školy uskutočniť stavebné práce vo 

   forme tepelnej izolácie stropu s SDK podhľadom zaveseným na nosnej oceľ. konštrukcií. 

4. Prevedenie opravy oplotenia zo strany od pána Jaroslava Bujdoša 

 
Za: 5    
Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 128/2016 zo dňa 19.08.2016 

k bodu č. 8  programu –  Zhodnotenie práce malých obecných služieb 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o  práci malých obecných služieb v obci 
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 129/2016 zo dňa 19.08.2016 

k bodu č. 9  programu – Zhodnotenie vývozu separovaného odpadu, TKO a spolupráce  

                                         s m. p. SLUŽBA 

       

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o vývozu separovaného odpadu, TKO a spolupráce s m. p. SLUŽBA.           . 



Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 130/2016 zo dňa 19.08.2016 

k bodu č. 10  programu – Informácie o vykonanom audite hospodárenia obce za rok 2015 

 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Správu nezávislého  audítora vedeniu obce z overenia riadnej účtovnej závierky za  rok 2015.  
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 131/2016 zo dňa 19.08.2016 

k bodu č. 11  programu –  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie  

                                    2015 -2023  

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o  Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotča na obdobie                                     

2015 -2023  
Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

SCHVAĽUJE:   
Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotča na obdobie   2015 -2023.  

 

Za:5    

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 132/2016 zo dňa 19.08.2016 

k bodu č. 12  programu – Diskusia  

 

BERIE  NA  VEDOMIE: 

a) Informáciu o vyhodnotení 3. ročníka Chotčanský silák ,obecného športovo kultúrneho  

    dňa a zájazdu na termálne kúpalisko v Sarospatak.  

b) Informáciu o oprave betónového kríža na dolnom obecnom cintoríne . 

c) Informáciu o postupe prípravy projektovej dokumentácie na vybudovanie odstavného 

    pruhu pre autobusovú zástavku smer Stropkov – Medzilaborce. 

d) Postup rokovaní o určenie vlastníctva mosta a prístupovej cesty v k. ú. Chotča k rodinnému  

    domu č. 136, kde sa postupne zosúva časť mosta.  

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

    Chotča o výmere  cca 750,0 m2. 

f) Informáciu o cenových reláciách na zakúpenie mobilného pódia o rozmeroch 6,0 x 6,0 m  

    pre  kultúrne podujatia obce. 



g) Informáciu o večernej búrke zo dňa 14.08.2016 a vzostupe hladín vodný potokov, ktoré 

pretekajú cez intravilán obce, pričom niektoré z nich nie sú majetkom obce. 

 

 

SCHVAĽUJE:   
a) Odpredaj prebytočného dvojnápravového prívesu za nákladné motorové vozidlo bez  

    evidenčného čísla za cenu 300,0 €. 

b) Opravu betónového kríža na dolnom obecnom cintoríne. 

c) Úpravu Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva č. 02/2016 s účinnosťou 

    od 1. septembra 2016 

  

 

   

Za: 5      

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie podpísané dňa:  23.08.2016  

 

 

 

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


