
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

UZNESENIE 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 26.04.2019 
 

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. Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu 

7. Určenie termínu osláv Dňa obce, kultúrneho programu 

8. Informácie o projekte rekonštrukcie Domu smútku 

9. Informácie o podaných projektoch  

10. Aktualizácia vyraďovacej a likvidačnej komisie 

11. Príprava akcie - Dňa matiek 

12. Informácia o ukončení 1.etapy prác obnoveného vojnového cintorína z 1.sv.vojny 

13. Informácia LOH o pláne činnosti a starostlivosti v obecných lesoch 

14. Informácia o stave rekonštrukcií pri kultúrno - správnej budove 

15. Rôzne         

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver  

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 37/2019 zo dňa 26.04.2019 

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

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 7  

Ospravedlnený: 0     

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Darina Rudyová , Bc. Erika Bujdošová 

   

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 7     

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 38/2019 zo dňa 26.04.2019 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 
 

 

 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –         Ján Moravec             

                                                    Člen       -          Miroslav Slivka                    

                                                    Člen       -          Ján Kordoš 
Za: 7     

Proti: 0       

Zdržal sa: 0          

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 39/2019 zo dňa 26.04.2019 

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 
Vladimír Čač , starosta obce 

 

Za: 7     

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 40/2019 zo dňa 26.04.2019  

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 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Za: 7     

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 41/2019 zo dňa 26.04.2019 

k bodu č. 6  programu – Schválenie plánu obnovy verejného vodovodu 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO                    
  

SCHVAĽUJE : 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán obnovy verejného  vodovodu. 

A. Súhrnný zoznam objektov a zariadení zahrnutých do plánu obnovy verejného vodovodu 

Od 1.januára 2019 do 31.decembra 2024 

  



Za: 7     

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 42/2019 zo dňa 26.04.2019 

k bodu č. 7  programu – určenie termínu Dňa obce, kultúrneho programu 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

  
SCHVAĽUJE : 
Termín osláv Dňa  obce na dňa 5.7.2019 o 16.00 hod. 

Kultúrny program - vystúpenia folklórnych skupín – nočná diskotéka   

Termín osláv výročia obce a posviacka k  našej obci určuje na 18.8.2019. 

Kultúrny program a priebeh osláv : 

o v doobedňajších  hodinách posviacka obnoveného vojnového cintorín,   

o vystúpenia pozvaných hostí a predstaviteľov obce, 

o kultúrny program- Krst monografie obce- „Chotča v premenách storočí“, 

o recepcia. 

    
Za: 7       

Proti: 0   

Zdržal sa: 0  

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 43/2019 zo dňa 26.04.2019 

k bodu č. 8  programu – Informácia o projekte rekonštrukcie Domu smútku 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o projekte rekonštrukcie Domu smútku   
 

B. SCHVAĽUJE: 

Realizáciu rekonštrukcie domu smútku podľa projektovej dokumentácie. 

Obec zašle stanovisko projektanta k pripomienkam Ing. Ľubomíra Hrivňáka - PROFIMAX s.r.o. aj 

stanovisko obecného zastupiteľstva. Firma PROFIMAX s.r.o. je povinná podľa zmluvy začať stavebné 

práce  na základe platnej zmluvy. Pokiaľ nebude rešpektovať  právny stav obec podnikne právne kroky, 

aby sa rekonštrukcia mohla začať. 

  

 
Za: 7      

Proti: 0    

Zdržal sa:0  

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 44/2019 zo dňa 26.04.2019 

k bodu č. 9  programu – 

Informácia o podaných projektoch v roku 2019 



 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia- 15 000 € 
 Oprava a modernizácia budovy Obecného úradu – 15 000 € 

 Zateplenie budovy Základnej školy – 200 000 € 

 Detské ihrisko –Podpora rozvoja športu na rok 2019 – 13 500 € 

 Detské ihrisko – žiadosť na dotáciu z rozpočtu PSK – 3500  € – schválená 08.04.2019 

zastupiteľstvom PSK  

 

B. SCHVAĽUJE: 

Realizáciu výstavby detského ihriska v areáli futbalového štadióna po pridelení finančných  

prostriedkov z rozpočtu PSK a doplatku obce. Obec po vypracovaní cenových  ponúk následne 

zrealizuje výstavbu detského ihriska vybraným zhotoviteľom diela.  

 
Za:  7      

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 45/2019 zo dňa 26.04.2019 

k bodu č. 10  programu - Aktualizácia vyraďovacej a likvidačnej komisie  

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO                    
 
SCHVAĽUJE:  

Vyraďovaciu a likvidačnú  obce v zložení:                  Ján Moravec               - predseda 

                                                                                      Darina Rudyová         - podpredseda 

                                                                                      Radovan Bujdoš         - tajomník 

                                                                                      Miroslav Slivka          - člen 

                                                                                      Bc. Erika Bujdošová   - člen  

                                                                                      Viktor Bujdoš             - člen 

                                                                                      Ján Kordoš                  - člen 

                                                                                        

 

 

Vyraďovacia a likvidačná komisia vyraďuje z majetku obce stavbu klziska v areály 

futbalového štadióna. Nachádza sa na parcele 1523/2 registra E. Stavba je v zlom stave 

a nevyhovujúcom stave, obec plánuje priestor využiť na výstavbu detského a multifunkčného  

ihriska. Hodnota vyradeného majetku predstavuje hodnotu  5182,87 € a z uvedeného 

rozhodnutia bude vypracovaná zápisnica.        

  

 

Za: 7    

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  
Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

 



 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 46/2019 zo dňa 26.04.2019 

k bodu č. 11 programu – Príprava akcie – Dňa matiek 

  
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHAĽUJE : 

Prípravu akcie Dňa matiek na deň 12.05.2019 o 15.00 hod. v KSB Chotči.      

  

ODPORUČUJE : 

Poslancom obecného zastupiteľstva dňa 11.5.2019 zúčastniť sa prípravy priestorov sály  

KD  s cieľom zabezpečiť dôstojnú oslavu Dňa matiek    

 
 

Za: 7      

Proti:0   

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač, starosta obce 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č.47/2019 zo dňa 26.04.2019 

k bodu č. 12 programu  - Informácia o ukončení 1. etapy prác pri rekonštrukcii cintorína 1.sv 

vojny 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A: BERIE NA VEDOMIE 

Prvá etapa prác na obnove bola ukončená v stanovenom termíne. 

Na vojnovom cintoríne boli realizované tieto stavebné práce: 

Búracie práce : 

o Výrub kríčkových porastov a tují 

o Zrušenie bočného oplotenia z pletiva 

o Vybúranie prístupového chodníka ku krížu 

Zrealizované práce:  

o Vybudovanie nových bezbariérových chodníkov, ktoré tvarovo sledujú oblúkovo 

situované hrobové miesta 

o Vybudovanie betónových stien s informačnými tabuľami, a ktorých je názov cintorína, 

popis udalosti, schéma hrobových miest a mená padlých vojakov 

o Osvetlenie informačných tabúľ a kríža 

o Montáž nového oplotenia 

o Úprava terénu a realizácia výsadby zelene a založenie trávnika 

 

 

Za : 7 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č.48/2019 zo dňa 26.04.2019 

k bodu č. 13 programu – Informácia LOH o pláne činnosti a starostlivosti o obecné lesy 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A : BERIE NA VEDOMIE 

Informáciu lesného obecného hospodára o pláne činnosti a starostlivosti  v obecnom. 

Ťažbu drevnej hmoty v obecnom lese  plánovej na 1.rok platnosti PSL, teda ťažbových úloh. 

Ťažba je plánovaná v obci v dvoch porastoch, prvý porast 403A11, výška ťažby je 500 m3, 

ťažbová plocha je 1,39 ha. 

Druhý porast je 424A11, výška ťažby je tiež 500 m3,  na ploche 1,21 ha. 

Po obhliadke porastov bude najprv realizovaná ťažba kalamitného dreva.  

Dňa 14.5.2019 začína štátny dozor., Štátny dozor sa bude vykonávať na území LC Lesy na 

HKC Stropkov v čase od 15.5.2019 do 31.5.2019.     

 

SCHVAĽUJE :  

Za : 7 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č.49/2019 zo dňa 26.04.2019  

k bodu č.14 programu – Informáciu o stave rekonštrukcii a prácach pri kultúrno – správnej 

budove 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE : 

Práce pri kultúrno – správnej budove budú ukončené v najbližšom období. 

Dielo bude vyplatené z rozpočtu obce až po odstránení všetkých nedostatkov, po odovzdaní 

zrealizovaného diela a prebratí stavebným dozorom a štatutárom obce. Zrealizované práce 

naviac sú vyčíslené približne na sumu 2000 €.         

 

 

Za : 7 

Proti: 0  

Zdržal sa : 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č.50/2019 zo dňa 26.04.2019  

k bodu č.15 programu - Rôzne   

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE : 

 

 Cenové ponuky na vytlačenie diela – Chotča v premenách storočí : 

o PhDr. Ľubomír Molitoris , PhD.  počet kusov - 800 ks - 4000 €  s DPH 



o AGM Worx s.r.o.                         počet kusov - 800 ks – 3036 €  s DPH 

o Svidnícka tlačiareň s.r.o.              počet kusov - 800 ks - 3120 €  s DPH 

 Žiadosť ZŠ Chotča o zakúpenie výučbového softvéru pre jednostupňové základné 

školy. 

 Žiadosť obce o rozšírenie distribučného vedenia elektrickej energie. 

 Žiadosť obce podanú  na Veľvyslanectvo Ruskej federácie na vybudovanie 

prístupovej cesty a parkoviska pri  cintoríne z 1sv.vojny. 

 Potvrdenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o úprave adresy v sieti 

škôl a školských zariadení . 

 Sťažnosť p. Jozefa Zeleňáka adresovanú obci, že pri ceste č.3585 a v okolí skládky 

v časti Blednica sa vytvárajú čierne skládky 

 

    SCHVAĽUJE  :     

      

 Oplotenie prednej časti dolného cintorína a úprava priľahlých plôch, osadenie lavičiek 

a osadenie nových plechových prístreškov na náradie  

 Úpravu verejných priestranstiev pri zástavovom pruhu a priľahlého parku 

 Realizáciu osvetlenia pred budovou obecného úradu a domu smútku 

 Oplotenie a osadenie elektrického rozvádzača 

 Dohodu o zmene pracovnej zmluvy č.1 pre Mgr. Žanetu Šafrankovú uzavretú na dobu      

určitú počas MD Kataríny Janočkovej predlžuje do 30.06.2019.   

 Odstránenie čiernych skládok v katastri obce, okolí skládky komunálneho odpadu pri 

ceste č.3585 v časti Blednica 

 Tlač diela  - Chotča v premenách storočí – zrealizuje Svidnícka tlačiareň s.r.o. 

Cena : 3,9 DPH za kus x 800 ks = 3120 €  

 Úpravu vstupnej budovy do areálu futbalového ihriska a okolia   

 Dňa 8.mája termín obecnej brigády, v poobedných hodinách občerstvenie pre 

všetkých účastníkov.   

 Pani Ing. Martinu Tkáčovú poveruje vedením obecnej kroniky. 

 Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice zo štátneho 

rozpočtu  z kapitoly MV SR podľa zákona č.  526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 

s tým , že z obecného rozpočtu bude zabezpečené  spolufinancovanie vo výške 

najmenej 5 % z celkových výdavkov. 

 

       

 

NESCHVAĽUJE :  

Realizáciu výstavy plechových garáži z dôvodu, že nie je jasné financovanie terénnych úprav, 

ani pozemných prác pri napojení na vysokorýchlostný  internet obecných nájomných bytov. 

 

    

   

  

 Uznesenie podpísané dňa: 3.5.2019 

 

 

 ......................... 

 Vladimír Čač 

                                                                                                            starosta obce 


