UZNESENIE
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA zo dňa
15.11.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom deviatom 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. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 1/2019
7. Príprava ročnej inventarizácie majetku obce a schválenie členov
inventarizačnej komisie
8. Informácie o prebiehajúcich projektoch, zmene dodávateľa stravy pre
dôchodcov, voľbe hlavného kontrolóra obce, výberové konanie na obsadenie
funkčného miesta riaditeľa materskej školy
9. Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej a závierky
a výročnej správy k 31.12.2018 obce Chotča
10 . Schválenie kalendárneho plánu práce OZ na rok 2020
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 90/2019 zo dňa 15.11.2019
k bodu č. 2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 7
Ospravedlnený: 0
URČUJE:
Overovateľov zápisnice: Radovan Bujdoš, Bc. Erika Bujdošová
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča
Za: 7

- Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Kordoš, Ján Moravec,
Darina Rudyová, Miroslav Slivka

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 91/2019 zo dňa 15.11.2019
k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda – Ján Moravec
Člen
- Ján Kordoš
Člen
- Miroslav Slivka

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 92/2019 zo dňa 15.11.2019
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
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 93/2019 zo dňa 15.11.2019
k bodu č. 5 programu – Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúceho rokovania OZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Informácia o peňažných obratoch od predchádzajúceho rokovania OZ
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 94/2019 zo dňa 15.11.2019
k bodu č. 6 programu – Úprava rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 1/2019
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 12.11.2019 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 2 písmeno
a) až c) a ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy tykajúcich sa presunu rozpočtových prostriedkov za rok 2019 (viď príloha
uznesenia).
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 95/2019 zo dňa 15.11..2019
k bodu č. 7 programu – Príprava ročnej inventarizácie majetku obce a schválenie
členov inventarizačnej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

BERIE NA VEDOMIE :
Informáciu o príprave ročnej inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2019
SCHVAĽUJE:
Inventarizačnú komisiu obce pre vykonanie ročnej inventarizácie majetku ku dňu
31.12.2019
v zložení :
Ján Moravec predseda komisie
Bc. Erika Bujdošováčlenka komisie
Viktor Bujdoš člen komisie
Radovan Bujdoščlen komisie
Mgr. Ľubica Bujdošováčlen komisie
Mgr. Dagmara Hančáková - členka komisie
Miroslav Slivkačlen komisie
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
UKLADA:
Predsedovi a členom inventarizačnej komisie do 31.01.2020 predložiť na rokovanie obecného
zastupiteľstva správu o vykonanej ročnej inventarizácii majetku ku dňu 31.12.2019
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 96/2019 zo dňa 15.11.2019
k bodu č. 8 programu – Informácie o prebiehajúcich projektoch.
Zmene dodávateľa stravy pre dôchodcov obce Chotča.
Voľbe hlavného kontrolóra obce Chotča.
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa Materskej školy, Chotča 175.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
1. Rozhodnutie Výkonného výboru SFZ zo dňa 5.11.2019. Žiadosť bola vyhodnotená ako
úspešná, bol pridelený finančný príspevok pre ŠK Chotča na podporu rekonštrukcie,
výstavbu a dobudovanie infraštruktúry v rokoch 2019-2021,vo výške 10 000 €.
2. Prípravu projektu v rámci Programu obnovy dediny 2020 v gescii Slovenskej agentúry
životného prostredia
3. Informáciu o podaní projektu na ČOV a kanalizáciu v hodnote 200 000 €
4. Príprava projektu Protipovodňová ochrana obce v termíne do 29.11.2019
v hodnote 200 000 €

5. Výsledky kontroly zo dňa 25.10.2019, Školským úradom Stropkov v Školskej jedálni
pri Materskej škole Chotča
6. Informáciu o uskutočnení výberového konania na obsadenie funkčného miesta riaditeľa
Materskej školy, Chotča 175,Chotča 090 21.
7. Informáciu o potrebe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Chotča
SCHVAĽUJE :
1. Zmenu dodávateľa stravy pre dôchodcov obce na základe výsledkov kontroly vykonanej
Školským úradom Stropkov v Školskej jedálni pri Materskej škole dňa 25.10.2019.
Dodávateľom stravy pre dôchodcov obce od 1.1.2020 bude kuchyňa PD Ondava Stropkov.
2. Konanie obecnej zabíjačky na deň 18.01.2020
3. Prekládku el. rozvádzača pri požiarnej zbrojnici
4. Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra obce Chotča na deň 24.01.2020
5. Zmluvu o nájme nebytových priestorov na parcele.č.KN C 20, LV č.734 o výmere 117 m2
medzi obcou Chotča a p. Jozefom Bogdanom na dobu od 1.12.2019 do 1.12.2020.
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 97/2019 zo dňa 15.11.2019
k bodu č. 9 programu – Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej
závierky a výročnej správy k 31.12.2018 obce Chotča.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE :
Správu nezvislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2019
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 98/2019 zo dňa 15.11.2019
k bodu č. 10 programu – Návrh kalendárneho plánu práce OZ na rok 2020
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE :
Kalendárny plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2020
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 99/2019 zo dňa 15.11.2019
k bodu č. 11 programu – Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.BERIE NA VEDOMIE:

1. Informáciu o stave prác v objekte ŠK Chotča, vstupnej budovy do areálu,
prvej etapy výstavby oplotenia dolného cintorína, rekonštrukcie miestnej komunikácie
2. Informáciu o stave prác v obecnom lese
3. Informáciu o príprave Mikulášskych osláv v obci, starosta obce
B. SCHVAĽUJE:
1. a) Organizačnú prípravu osláv Mikuláša v obci na deň 8. december 2019 o 15.00 hod.
b) Finančné prostriedky vo výške 3,00 € pre jedno dieťa na zakúpenie mikulášskeho
darčeka pre všetky deti obce do 15 rokov
2. Zakúpenie gastronádob , termoportov na prevoz stravy pre dôchodcov obce
3. Zakúpenie Mikulášskeho oblečenia, novej vianočnej výzdoby do centra obce
4. Realizáciu výstavby el. stĺpa na VO v parku pri KSB Chotča
5. Opravu priepustu na ceste na horný cintorín, pri dome č.75
6. Orezanie konárov stromov pri miestnych komunikáciách , vyčistenie fasády obecných
bytových domov
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie podpísané dňa: 23.11.2019

Vladimír Čač , starosta obce

