UZNESENIE
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA
zo dňa 21.06.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom riadnom zasadnutí prerokovalo tento program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba členov návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní
obecného zastupiteľstva
5. Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ
6. Organizačná príprava 6. ročníka súťaže Chotčanský silák 2019
7. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
8. Informácia o hospodárení a starostlivosti v obecných lesoch v rokoch
2009-2018.Výberové konanie na ťažbu a približovanie drevnej hmoty.
9. Organizačná a obsahová príprava obecného športovo- kultúrneho dňa
10. Informácia o stave projektu -,, Rekonštrukcia domu smútku“
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 58/2019 zo dňa 21.06.2019
k bodu č.2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 6
Ospravedlnení: 1
URČUJE:
Overovateľov zápisnice: Ján Kordoš, Radovan Bujdoš
Zapisovateľku: Emília Gojdičová
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča
Za: 6 – Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová, Ján Kordoš
Miroslav Slivka
Proti:0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 59/2019 zo dňa 21.06.2019
k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:

Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda - Ján Moravec
Člen
- Darina Rudyová
Člen
- Miroslav Slivka

Za: 6
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 60/2019zo dňa 21.06.2019
k bodu č. 4 programu – Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní OcZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o plnení uznesení z posledných rokovaní obecného zastupiteľstva.
Vladimír Čač, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 61/2019 zo dňa 21.06.2019
k bodu č. 5 programu – Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúceho rokovania OcZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Informácia o peňažných obratoch od ostatného rokovania OcZ
Vladimír Čač, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 62/2019 zo dňa 21.06.2019
k bodu č. 6 programu – Organizačná príprava súťaže 6. ročníka Chotčanský silák 2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o príprave súťaže 6. ročníka Chotčanský silák 2019
Súťaž sa uskutoční dňa 7.7.2019 na futbalovom ihrisku o 13.45 hod.
Vladimír Čač, starosta obce

B. SCHVAĽUJE
Príspevok pre klub Chosi Chotča vo výške 350 €, na zabezpečenie príprav na 6.ročník
súťaže Chotčanský silák. Príspevok je podmienení vyčistením priestorov pri požiarnej
zbrojnici a futbalovom ihrisku /staré pneumatiky a náradie/, pomaľovaním plota pri zbrojnici.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 63/2019 zo dňa 21.06.2019
k bodu č. 7 programu – Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o záverečnom účte obce za rok 2018.
Vladimír Čač, starosta obce

B. SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2018 bez výhrad.

2.Vysporiadanie prebytku rozpočtu obce za rok 2018 v sume 258 307,61 € sa podľa zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z.n.p. usporiada takto :
a./ prídel do rezervného fondu, prebytok rozpočtov minulých rokov, v celkovej
sume 99 032,2 €
b./prídel z prebytku zostatkov finančných operácií v sume 159 275,38 € do rezervné fondu,
prebytku rozpočtov minulých rokov.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 64/2019 zo dňa 21.06.2019
k bodu č. 8 programu – Informácia o starostlivosti a hospodárení v obecných lesoch v rokoch
2009 – 2018. Výberové konanie na ťažbu a približovanie drevnej hmoty.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o kontrole vykonanej dňa 28.5.2019 v obecných lesoch , Okresným úradom
Prešov, Ing.Jozefom Bučkom – odborným radcom. Z návrhu nového Plánu starostlivosti o les,
vyplýva že za 10 rokov jeho platnosti máme urobiť 70 ha prerezávok, prebierky, uhadzovanie
a zalesňovanie, dodržiavať porastovú hygienu.
Aj z tohto dôvodu pristúpila obec k novému výberovému konaniu na ťažbu a približovania
drevnej hmoty, aby tieto činnosti boli riešené komplexne a predovšetkým zabezpečili
odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich období.
Do výberového konania sa prihlásili :
- p. Ľubomír Madej
- p. Marek Čakurda
-p. Vladislav Zuber
B. SCHVAĽUJE:
Vo výberovom konaní bol úspešný dodávateľ : Marek Čakurda
Cena za jednotlivé práce : ťažba a približovanie dreva
výroba metrovice
nakládka, odvoz, vykládka
prerezávka / prečistka/
uhadzovanie na rúbanisku
zalesňovanie

- 13,50 €/m3
- 5,00 €/prm
- 8,00 €/prm
- 220,0 €/ ha
-400,0 €/ ha
- 0,25 €/ ks

Za: 6
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 65/2019 zo dňa 21.06.2019
k bodu č. 9 programu – Organizačná a obsahová príprava Dňa obce
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. BERIE NA VEDOMIE:

Informáciu o organizačnej a obsahovej príprave osláv 640.výročia prvej písomnej zmienky
obce, Dňa obce na deň 05.07.2019 na miestnom futbalovom ihrisku
Vladimír Čač , starosta obce

B. SCHVAĽUJE:
1. Organizačnú a obsahovú príprava Dňa obce na popoludnie
deň 05.07.2019 o 14:30 hod s týmto programom:
14:30 hod.
15:15 hod.
16:00 hod
19:00 hod.

- športové hry pre mládež a dospelých
- ukážka požiarneho útoku miestnym DHZ
- vystúpenie súborov
- diskotéka

2. Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na úhradu : vystúpenia hudobných
skupín „ Olšavan a p. Janky Blanárovej“ ,,Svidnícke nevesty“ a zakúpenie cien na
športové súťaže deti a dospelých a na prípravu stravy a občerstvenia ( mačanka , nealko) pre
účastníkov Dňa obce a kultúrneho popoludnia podľa skutočných nákladov.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

C: ODPORUČUJE :
Poslancom obecného zastupiteľstva zúčastniť sa príprav osláv Dňa obce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 66/2019 zo dňa 21.06.2019
k bodu č. 10 programu – Informácia o stave projektu ,,Rekonštrukcia domu smútku“
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o odstúpení od zmluvy o dielo č.33/2017 uzavretej dňa 24.11.2017.

B. SCHVAĽUJE:
1. Odstúpenie od zmluvy medzi obcou Chotča , Obecný úrad č.3, 090 21 Chotča, ako
objednávateľ, uzavretú dňa 24.11.2017 so spoločnosťou Ing. Ľubomír Hrivňák –
PROFIMAX s.r.o. so sídlom Červená voda 9, 083 01 Sabinov, ako zhotoviteľom.
Podľa ustanovenia článku IV bod 2 zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od
objednávateľa do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo, a to formou
písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaného obidvoma zmluvnými
stranami .V súlade týmto ustanovením Zmluvy o dielo mal zhotoviteľ prevziať
stavenisko najneskôr dňa 21.12.2018. Zhotoviteľ bol vzývaný ešte e-mailovou správou
zo dňa 04.03.2019 a 20.03.2019 znovu na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ napriek tomu,
že pri uzatváraní zmluvy sa s projektom oboznámil a vyhlásil , že všetky nejasnosti boli
vysvetlené, na základe čoho dal ponuku do verejnej súťaže, začal požadovať zmeny
projektovej dokumentácie a na navýšenie ceny diela. K pripomienkam zhotoviteľa zaujalo
OZ stanovisko dňa 24.5.2019, ktoré bolo zhotoviteľovi oznámené listom dňa 29.5.2019
a zároveň mu bola určená dodatočná lehota na prevzatie staveniska a začatie realizácie
prác podľa Zmluvy o dielo do 05.06.2019. Zhotoviteľ ani v tomto termíne stavenisko
neprevzal a s prácami nezačal.
V súlade s ustanovením §346. ods.1 Obchodeného zákonníka týmto odstupujeme od

Zmluvy o dielo uzavretej dňa 24.11.2017 pod č.33/2017.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 67/2019 zo dňa 21.06.2019
k bodu č. 11 programu - Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:

1. Žiadosť p. Petra Sodivara , evidovanú pod OcÚ -178/ 2019 zo dňa 20.06.2019
ohľadom odkúpenia pozemku vo vlastníctve obce Chotča, parcela registra C, 81/1
v katastrálnom území Chotča o výmere 1388 m2 z dôvodu dlhodobého užívania.
2. Žiadosť nájomníkov obecných bytov v obci Chotča zo dňa 31.5.2019 na vymaľovanie
chodieb, soklu do výšky cca 1 metra, opravu vjazdu k obecným nájomným bytom.
3. Žiadosť nájomníkov obecných bytov v obci Chotča zo dňa 31.5.2019 na zakúpenie benzínovej
kosačky. Dôvodom je, že si kosenie priľahlých trávnatých plôch budú vykonávať samostatne.
4. Žiadosť nájomníkov obecných bytov v obci Chotča zo dňa 31.5.2019 ohľadom prenájmu
pozemkov za účelom postavenia prenosných plechových garáži pri obecných bytových domoch.

B. SCHVAĽUJE:
1. Výlet pre občanov obce do Thermal Parku Vrbov na deň 25.7.2019 /štvrtok/.
Poplatok za osobu je 5 €, uhradiť pri nahlásení na Obecnom úrade do 15.7.2019.
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

2. Finančný príspevok pre gréckokatolícku cirkev z príležitosti 4. výročia posviacky kríža
pri prameni Vajcovka vo výške 100,00 €, DHZ Chotča - 100 € na krajskú súťaž žien,
Základnej škole Chotča – 200 € na školský výlet.
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

3. Nákup stolov, lavičiek a záhradných stanov/altánov/ na oslavy a akcie konane v obci, aj iné
príležitosti.
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

4.Vymaľovanie soklov, opravu vjazdu k bytovým jednotkám, zakúpenie benzínovej kosačky
na kosenie priľahlých trávnatých plôch.
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

5. Parkové úpravy okolia Obecného úradu a úprava okolia bytových nájomných bytov
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

C. NESCHVAĽUJE:
1.Prenájom pozemkov za účelom postavenia prenosných plechových garáži pri obecných
bytových jednotkách.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

D: ODPORUČUJE:
1.Pozvať na ďalšie zasadanie Obecného zastupiteľstva p. Petra Sodivara ohľadom
ozrejmenia odkúpenia pozemku vo vlastníctve obce, parcely registra C,
81/1 v k.ú. Chotča z dôvodu dlhodobého užívania.

Uznesenie podpísané dňa: 26.06.2019

Vladimír Čač, starosta obce

