
UZNESENIE 

zo  sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 24.02.2017 
 

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 2016 

                            a schválenie plánu práce v obecnom lese na rok 2017 

                       7.  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za  rok 2016  

                       8.  Zmluva o vzájomnej spolupráci – CVČ 

                       9.  Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventúry majetku  

                            obce k 31.12.2016 

                     10.  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu za  

                            rok 2016 podľa §10 zákona č.  552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom                    

                            záujme 

                     11.  Diskusia 

                     12.  Návrh na uznesenie 

                     13.  Záver.                                  

                        

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 154/2017 zo dňa 24.02.2017 

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

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 5  

Ospravedlnený: 2     

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice:  Ing. Jozef  Bujdoš, Božena  Drotárová    

   

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 5     

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 155/2017 zo dňa 24.02.2017 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 

 

 



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –         Ing. Pavol  Mihok              

                                                    Člen       -          Ján  Čenger                    

                                                    Člen       -          Vladimír  Čač 

 

Za: 5     

Proti: 0       

Zdržal sa: 0          

Ing. Jozef   Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 156/2017 zo dňa 24.02.2017 

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. 157/2017 zo dňa 24.02.2017 

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. 158/2017 zo dňa 24.02.2017 

k bodu č. 6  programu – Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2016 

                                         a schválenie plánu práce v obecnom lese na rok 2017 

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2016 

 

SCHVAĽUJE: 

a) Plánu práce v obecnom lese na rok 2017 

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 162,0 €. 

 

 Za: 5    

Proti: 0  



Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 159/2017 zo dňa 24.02.2017 

k bodu č. 7  programu – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2016 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE: 

Plnenie rozpočtu obce za rok 2016 bez pripomienok. 

                          

Za: 5    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

DOPORUČUJE: 

Starostovi obce:  Predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva  najneskôr do 30.06.2017 

záverečný účet hospodárenia obce za rok 2016. 

  

Za: 5     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0    

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 160/2017 zo dňa 24.02.2017 

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 2017 

 

Za: 5      

Proti: 0    

Zdržal sa:0  

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 161/2017 zo dňa 24.02.2017 

k bodu č. 9  programu – Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventúry majetku  

                                        obce k 31.12.2016 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. SCHVAĽUJE: 

Správu inventarizačnej komisie o stave majetku obce ku dňu 31.12.2016 

Za:  5      



Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 162/2017 zo dňa 24.02.2017 

k bodu č. 10  programu – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

                                          starostu za rok 2016 podľa §10 zákona č.  552/2003 Z. z. o výkone  

                                          práce vo verejnom záujme 

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Oznámenie Komisie  na ochranu verejného záujmu, verejného poriadku a životného 

prostredia pri výkone funkcií verejných funkcionárov o doručení Oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2016. 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 163/2017 zo dňa 24.02.2017 

k bodu č. 11  programu –  Diskusia 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

 

a)  Žiadosť pána Jana Cviklika, Chotča č. 61 evidovanej pod  číslom OcÚ – 25/2017  

     o odkúpenie časti pozemku cca 800,0 m2 z parcely číslo  C KN 206/1 – trvalý trávny        

     porast  za vojnovým  cintorínom za účelom zriadenie malej drevovýroby 

b)  Žiadosť pána Emila Gonosa , Chotča č. 59, evidovanej pod číslom OcÚ – 26/2017  

     o odkúpenie pozemkov: parcelné číslo C KN 212/2 – zastavané plochy a nádvoria       

     o výmere 48,0 m2  a polovice pozemku z parcely č. C KN 213 – trvalé trávne porasty  

     o výmere 1 565,0 m2 čiže o odkúpenie 782,5 m2.  

c)  Žiadosť pani Viery  Gojdičovej, Chotča č. 60, evidovanej pod číslom OcÚ – 27/2017  

     o odkúpenie pozemkov: parcelné číslo C KN 210/2 – zastavané plochy a nádvoria   

     o výmere 157,0 m2  a polovice pozemku z parcely č. C KN 211 – trvalé trávne porasty  

     o výmere 1 555,0 m2 čiže o odkúpenie 777,5 m2.  

d) Žiadosť pán Pavla Mušinského, Chotča č. 106, evidovanej pod číslom OcÚ -281/2016 

    ohľadom úpravy potoka z dôvodu vylievania  vody na súkromný pozemok z obecného  

     potoka 

e) Informáciu o možnosti spracovania obecnej monografie, ktorá by zachytila život v obci  

    počas stredoveku, novoveku a cirkevných dejín obce.   

f) Informáciu ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci – prechod zo žiarivkového  

    osvetlenia na LED trubice. 

g) Informáciu o Návrhu VZN č. 1/2017 o podmienkach vodenia a držania psov na území obce  

h) Informáciu o príprave Žiadosti o poskytnutie dotácie – rekonštrukcia podlahy v sále  

     kultúrno-správnej budovy v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie podľa § 5  

    ods.3  Výnosu MF SR číslo 26825/2005 – 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií  

    v pôsobnosti MF SR , individuálne potreby obci na rok 2017 

 



i) Informáciu o stanovení hodnoty pozemkov vo vlastníctve obce v zastavanom území pre 

   účely ich evidencie v  účtovníctve  

j) Informáciu o potrebe rekonštrukcie resp. osadenie nového sv. kríža – narušená statika, ktorý  

    dali postaviť občania obce Chotča po skončení II. svetovej vojny pri rod. dome súp. č. 130. 

k) Požiadavku o vypracovanie zámeru na skrášlenie vojnového cintorína a jeho okolia 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

B. SCHVAĽUJE: 

a)  Zakúpenie 4 ks betónových skruží  fi 100 x 100  pre úpravu obecného potoka pri dome  

     súp. číslo 106. 

b)  Spracovanie projektu pre napojenie budovy základnej školy na plynovú prípojku za  

     účelom varenia a vykurovania objektu. 

c)  Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci v zmysle cenovej ponuky. 

d)  Zakúpenie elektrického kompostéra GG-02 pre spracovanie kuchynského odpadu  

     z kuchyne materskej školy.  

e)  Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach vodenia a držania psov na území obce. 

f)  Žiadosť o poskytnutie dotácie – rekonštrukcia podlahy v sále  kultúrno-správnej  

     budovy v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie podľa § 5 ods.3  Výnosu MF  

     SR číslo 26825/2005 – 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR  

     , individuálne potreby obci na rok 2017 

        

Za:  5      

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

C. NESCHVAĽUJE:  
  a) Žiadosť pána Jana Cviklika, Chotča č. 61 evidovanej pod  číslom OcÚ – 25/2017  

      o odkúpenie časti pozemku cca 800,0 m2 z parcely číslo  C KN 206/1, k. ú. Chotča –  

      trvalý trávny porast  za vojnovým  cintorínom za účelom zriadenie malej drevovýroby 

 

     Za: 5       

     Proti: 0    

     Zdržal sa: 0  

     Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie podpísané dňa:  28.02.2017  

 

 

 

Ing. Jozef  Seman, starosta obce 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


