
UZNESENIE 

z desiateho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 
zo dňa 13.12.2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo na svojom desiatom 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.  Prerokovanie a úprava rozpočtu obce na rok 2019 
                       7.  Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

                       8.  Informácia o zmene účelu použitia finančného príspevku  
                            z projektu SFZ    
                       9.  Zhodnotenie práce obecného úradu a poslancov OZ pri plnení  

                            úloh v roku  2019 
                     10.  Rôzne 

                     11.  Návrh na uznesenie 
                     12.  Záver.               
      

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 100 zo dňa 13.12.2019 

k bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš , Viktor Bujdoš, Ján Kordoš 

Ján Moravec, Darina Rudyová, Miroslav Slivka 
Ospravedlnený: 0     
 
URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Radovan Bujdoš , Darina Rudyová      
Určenie zapisovateľa: Ing. Monika Cviklíková 
 
SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 
Za: 7     

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

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 101 zo dňa 13.12.2019 

k bodu č. 3 - Voľba členov návrhovej komisie  
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –             Bc. Erika Bujdošová 
                                                    Člen       -                    Miroslav Slivka         
                                                    Člen       -                    Viktor Bujdoš      

 
Za: 7    

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

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 102 zo dňa 13.12.2019 

k bodu č. 4 - Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní 

                      obecného  zastupiteľstva 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní  obecného  zastupiteľstva  

Vladimír Čač , starosta obce 
 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.103 zo dňa 13.12.2019 

k bodu č. 5 - Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ   

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

BERIE NA VEDOMIE:  
Informáciu o peňažných obratoch od ostatného rokovania OZ t. j. od 15.11.2019 

Vladimír Čač , starosta obce 
 
 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 104 zo dňa 13.12.2019 

k bodu č. 6 -  Prerokovanie a úprava rozpočtu obce na rok 2019 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE:   

Úpravu  rozpočtu obce na rok 2019 v znení schváleného návrhu. 
 

Za: 7    
Proti: 0      

Zdržal sa: 0          



Vladimír Čač, starosta obce 
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 105 zo dňa 13.12.2019 

k bodu č. 7  - Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020  

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
SCHVAĽUJE:     

a) Rozpočet obce na rok 2020  
b) Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry                            

 
Za: 7  

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

 
 

 
Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 106 zo dňa  13.12.2019 

k bodu č. 8  - Prerokovanie a schválenie zmeny účelu príspevku  poskytnutého finančného 

príspevku z projektu SFZ- ,,Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej 
infraštruktúry rokoch 2019 až 2021“      

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE: Zmenu účelu použitia príspevku z projektu SFZ vo výške 10 000 €, ktoré boli 

pridelené na výstavbu tribúny v areáli futbalového štadióna, na rekonštrukciu a technické 
zhodnotenie budovy č.173 ŠK Chotča     

 

Za:  7 
Proti: 0   

Zdržal sa: 0 
Vladimír Čač , starosta obce                              
 

 
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 107 zo dňa 13.12.2019 

k bodu č. 9  - Zhodnotenie práce obecného úradu a poslancov OZ pri plnení  
                       úloh v roku  2019 

      
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
BERIE NA VEDOMIE: 

Vyhodnotenie práce obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva za  rok 2019 .  
Vladimír Čač, starosta obce 

 
 
Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 108 zo dňa 13.12.2019 

k bodu č. 10  -  Diskusia 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 



 

BERIE NA VEDOMIE : 

A- Informáciu o vyhlásení verejnej dobrovoľnej zbierky na pomoc pre rodiny postihnuté 

tragédiou v meste Prešov a nehode autobusu pri obci Kolíňany a Jelenec.   

B- Žiadosť o prenájom priestorov sály kultúrneho domu na uskutočnenie tanečnej zábavy 

v termíne 25.12.2019 žiadateľom Štefanom Kundrom, Kukova 93, okr. Svidník 

C- Informáciu o schválení dotácie MV SR na rekonštrukcie hasičskej zbrojnice vo výške 

28 537,77 €.  

D- Na základe výberového konania na obsadenie funkčného miesta riaditeľky MŠ Chotča 

bola radou pri MŠ Chotča vybraná Mgr. Dagmara Hančáková  

 

SCHVAĽUJE:    

A- Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 200,0 € na zabezpečenie silvestrovského     

občerstvenia 

B- Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na dofinancovanie  nákladov na 

prípravu 27. ročníka obecného plesu do výšky cca  300,- €., ktorý sa uskutoční 

15.02.2020.Cenu lístka stanovuje 20 € na osobu, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 

31.01.2020 

C- Úhradu tzv. dopravného pre žiakov z mimo spádového školského obvodu  pre obec Vislava 

v sume 30,0 € na žiaka pre obdobie 1. polroku školského roku 2019/2020 z prostriedkov obce 

D- Finančný príspevok na usporiadanie obecného karnevalu (ZŠ a MŠ) do výšky 200,00 €, 

ktorého termín sa upresní v priebehu mesiacov január – február 2020. 

E- Uskutočnenie výletu dňa 20.12.2019 na vianočné trhy do Košíc  

F- Podanie projektu na rekonštrukciu ZŠ na Environmentálny fond vo výške 200 000 €      

G- Podanie projektu na stavbu ČOV a kanalizácia v obci Chotča v plnom rozsahu  

H- Zmenu dodávateľa stravy pre dôchodcov od 01.01.2020, dodávateľom stravy bude 

kuchyňa PD       Ondava Stropkov. Výška doplatku pre dôchodcov zostáva nezmenená 

I- Výťažok dobrovoľnej verejnej zbierky obec po ukončení dňa 31.12.2019 rozdelí 

v pomere 70 % rodiny postihnuté výbuchom plynu v bytovom dome meste  Prešov 

a 30% pre obce Kolíňany a Jelenec kde zahynulo 12 osôb vo veku 15 až 17 rokov pri 

nehode autobusu a nákladného auta 

J- VZN obce Chotča č.5/2019, ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina DHZO Chotča 

a Štatút DHZO Chotča 

 

SCHVAĽUJE: 
Za : 7  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 
NESCHVAĽUJE :   
Žiadosť o prenájom sály kultúrneho domu podanú žiadateľom Štefanom Kundrom na uskutočnenie  
tanečnej zábavy dňa 25.12.2019 
  
Za: 5   
Proti: 2 
Zdržal sa: 0 
Vladimír Čač , starosta obce                           



 

Uznesenie  podpísané  dňa: 14.12.2019 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                        Vladimír Čač  
                                                                                                         starosta obce 
 

 


