
 

 

UZNESENIE 

Zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 1.08.2019 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom 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  2019 

                       7.  Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský 

                             rok  2019/2020 

                       8. Všeobecne záväzne nariadenie obce o organizácii miestneho referenda 

                           Všeobecné záväzne nariadenie obce o udeľovaní Čestného občianstva  

                           obce, Ceny obce, Pamätného listu, Ceny starostu obce  

                           Všeobecné záväzne nariadenie obce o určení príspevku na čiastočnú 

                            úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

                            pôsobnosti obce Chotča   

                       9.  Prerokovanie priebehu osláv posviacky vojnového cintorína 

                            a prezentácie monografie obce – ,,Chotča v premenách storočí“ 

                     10. Informácie o prebiehajúcich projektoch a rekonštrukciách                    

                     11.  Diskusia 

                     12.  Návrh na uznesenie 

                     13.  Záver. 

                       
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 68/2019 zo dňa 1.08.2019 

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

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 5- Bc. Erika Bujdošová, Ján Kordoš, Darina Rudyová, Ján Moravec 

Miroslav Slivka 

Ospravedlnení : 2 – Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš 
 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Darina Rudyová, Bc.Erika Bujdošová 

Zapisovateľku: Emília  Gojdičová 
   

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za:   Bc.Erika Bujdošová, Ján Kordoš, Darina Rudyová , Ján Moravec, Miroslav Slivka,                           

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 



 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 69/2019 zo dňa 1.08.2019 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –         Bc. Erika Bujdošová         

                                                    Člen       -          Ján Kordoš                           

                                                    Člen       -          Miroslav  Slivka         

 

Za: 5  

Proti: 0       

Zdržal sa: 0          

Vladimír Čač , starosta obce 

 
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 70/2019 zo dňa 1.08.2019 

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. 71/2019 zo dňa 1.08.2019 

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. 72/2019 zo dňa 1.08.2019 

k bodu č. 6  programu – Vyhodnotenie  plnenia rozpočtu obce za prvý polrok  2019 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o  plnení rozpočtu obce za prvý polrok  2019 

Vladimír Čač , starosta obce 
 

B. SCHVAĽUJE: 

Vyhodnotenie  plnenia rozpočtu obce za prvý polrok  2019 

 

Za:  5                    

Proti: 0   

Zdržal sa: 0  

Vladimír Čač , starosta obce 
 



 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 73/2019 zo dňa1.08.2019 

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

                                        rok  2019/2020 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o pripravenosti základnej a materskej školy na školský rok  2019/2020           
Vladimír Čač , starosta obce 

     

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 74/2019 zo dňa 1.08.2019 

k bodu č. 8  programu – VZN obce o organizácii miestneho referenda  

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. SCHVAĽUJE : 

Všeobecné záväzne nariadenie č.2/2019  

O udeľovaní Čestného občianstva obce Chotča, Ceny obce Chotča , Ceny starostu obce 

Chotča a udelenie Pamätného listu obce Chotča, podľa predloženého návrhu.        

B: 

Všeobecné záväzne nariadenie č.3/2019 
O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chotča, podľa predloženého návrhu. 

C: 
Všeobecné záväzné nariadenie obce o organizácii miestneho referenda č.4/2019 

Obec Chotča na základe ustanovenia článku 68 Ústavy Slovenskej republiky ,§ 4 ods.3. 

písm. m), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. f ) a § 11a ods 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení vydáva toto všeobecné záväzne nariadenie č.4 o organizácii miestneho referenda 

v obci Chotča podľa predloženého návrhu. 
 

Za : 5 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 75/2019 zo dňa 1.08.2019 

k bodu č. 9  programu –  Prerokovanie priebehu osláv posviacky osláv vojnového  

cintorína a prezentácie monografie -,,Chotča v premenách storočí“. 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Priebeh osláv pri posviacke vojnového cintorína : 

11:00 hod.-nástup pred KSB, presun na vojnový cintorín 

11:15 hod.-príchod a zoradenie hostí na vojnovom cintoríne 

11:20 hod.-moderátor privíta hostí na posviacke cintorína, vyzve čestnú stráž k odhaleniu 

                  pamätníka  

11:25 hod.-položenie vencov k pamätníku 

11:30 hod.-posviacka vojnového pamätníka 

11:50 hod.-zahratie dobových hymien(ruská + rakúsko-uhorská hymna)+hymna SR 

12:00 hod.-príhovor(duchovní +starosta + pozvaní hostia) 



12:20 hod.-koniec posviacky, odchod za sprievodu hymnickej piesne 

12:35 hod.-príchod sprievodu ku KSB 

 

Priebeh osláv 640.-tého výročia prvej písomnej zmienky obce Chotča a prezentácie 

monografie :,,Chotča v premenách storočí“ 

-slávnostný obed + vyhlásenie priebehu osláv v KSB 

-vystúpenie (G. Foťková, F. Kočišová)  

-prezentácia monografie + príhovor Ľubomíra Šmajdu 

-vystúpenie folklórneho súboru Stropkovčan 
-udeľovanie čestného občianstva + príhovor starostu 

-vystúpenie  folklórneho  súboru Stropkovčan 

-záver   

B. SCHVAĽUJE:  

Priebeh osláv podľa predloženého návrhu. 

 
Za: 5 

Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 76/2019 zo dňa 1.08.2019 

k bodu č. 10  programu – Informácie o prebiehajúcich projektoch a rekonštrukciách   

                                            
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A: BERIE NA VEDOMIE : 

Pri prebehujúcich projektoch prebieha schvaľovací proces 

B. SCHVAĽUJE: 

Zápis z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: 

Názov zákazky:, Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chotča“.-vybraný dodávateľ, 

názov a adresa sídla. 

Projekt89,spol s.r.o., Štúrova 300/19,067 83 Kamenica nad Cirochou  

 

Za : 5  

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Vladimír Čač ,starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.77/2019 zo dňa 1.08.2019 

k bodu č. 11  programu – Rôzne: 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A.  BERIE NA VEDOMIE:  

1. Žiadosť o výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu bytu v bytovej jednotke č.189 dohodou 

    od 01.09.2019, p. Jozefa Fazekaša, Chotča 189,090 21 Chotča 

     

 

2. Vyhodnotenie Dňa obce konaného dňa 05.07.2019 a obecného zájazdu na termálne                              

kúpalisko Vrbov , zo dňa 25 .07.2019 
     

 



3.Žiadosti občanov obce o pridelenie uvoľneného obecného nájomného bytu v bytovej 

   jednotke č.189.O pridelenie bytu v bytovom dome žiada sedem občanov obce Chotča. 

 

4.Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Chotča č81/1v katastrálnom území        

Chotča o výmere 1388 m2 z dôvodu dlhodobého užívania. Pozvaný p. Peter Sodivar ,  

žiadateľ. 

 

 5.Postup prác v obecnom lese, ťažbe, prerezávke, zalesňovaní a dovoze pre zákazníka. 

    

 Vladimír Čač,starosta obce 

                         

B.  SCHVAĽUJE: 

1. Výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu bytu p. Jozefa Fazekaša , bytová jednotka č.189, 

   dohodou s účinnosťou od 01.09.2019.  

 

2. Pridelenie bytu pre p. Tomáša Lipáka , trvale bytom Chotča č.d.74,s účinnosťou od  

  01.09.2019,v bytovom dome č.189. 

 

3. Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva Chotča č.185/2017 zo dňa 16.06.2017 v bode 

   č.11 programu – Rôzne: Zákaz predaja nehnuteľného majetku obce Chotča 

 

4. Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods 8 písm. e) 

zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve obce 

Chotča, katastrálne územie Chotča(820873),parcela registra C,81/1,druh pozemku-orná pôda, 

   výmera parcely 1388m2,v prospech p. Petra Sodivara. 

   Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok je pre obec neupotrebiteľný, 

   obec ho nikdy nevyužívala, nevedie k nemu prístupová cesta a nie je predpoklad, že by sa 

   obci podarilo iným spôsobom účelne naložiť. Pozemok susedí so záhradou žiadateľa, 

   dlhodobo ho užíva a má ho v úmysle zveľadiť. O kúpu pozemku nemajú záujem ani susedia  

   žiadateľa p. Stanislav Šarak a p. Jozef Šak. Cena bude stanovená na budúcnom zasadnutí  

   poslancov obecného zastupiteľstva podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce.         

 

    Za: 5  
    Proti:0    

    Zdržal sa: 0 

    Vladimír Čač , starosta obce  
 

 

Uznesenie podpísané dňa: 05.08.2019 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


