
UZNESENIE 

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 24.01.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom jedenástom 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 hospodárenia v obecných lesoch za rok 2019 

                            a schválenie plánu práce v obecnom lese na rok 2020 

                       7.  Vyhodnotenie akcie Obecná zabíjačka a Silvestrovských osláv   

                       8.  Rozdelenie finančných prostriedkov z Dobrovoľnej verejnej zbierky 

                       9.  Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventúry majetku  

                             k 31.12.2019 v MŠ a ZŠ 

                     10.  Informácia o podaných projektoch od  posledného rokovania OZ  

                            konaného dňa 13.12.2019   

                     11.  Diskusia 

                     12.  Návrh na uznesenie 

                     13.  Záver.                                  

                        

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 109/2020 zo dňa 24.01.2020 

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

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

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

Darina Rudyová, Ján Kordoš, Miroslav Slivka, 

 

Ospravedlnený:  Ján Moravec  

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Bc. Erika Bujdošová , Radovan Bujdoš 

   

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 6    

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 110/2020 zo dňa 24.01.2020 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 

 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –         Ján Kordoš              

                                                    Člen       -          Darina Rudyová                  

                                                    Člen       -          Bc. Erika Bujdošová 

 

Za: 6  

Proti: 0       

Zdržal sa: 0          

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 111/2020 zo dňa 24.01.2020 

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. 112/2020 zo dňa 24.01.2020 

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 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 113/2020 zo dňa 24.01.2020 

k bodu č. 6  programu – Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2019 

                                         a schválenie plánu práce v obecnom lese na rok 2020 

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

►Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2019 

►Prijatie plánu hospodárskych opatrení s platnosťou  v rokoch 2019-2028,vyhotoveného 

a schváleného Okresným úradom Prešov OOP č.j. OU-PO-OOP4-2019/002666-1 zo dňa 

30.08.2019. 

 

SCHVAĽUJE: 

►Prijatie plánu prác a hospodárenia obecnom lese na rok 2020 

 



►Drevná hmota z lesa bude pre záujemcov približovaná aj na skládku, kde bude prebiehať 

tzv. samovýroba. Drevná hmota, ktorá bude dodaná záujemcom domov, do dvora v cene – 

 6.0 m3 za 198,0 € t.j. 33 € za 1 m3 drevnej hmoty, palivového dreva + dovoz.  

►Drevná hmota vyťažená v obecnom lese roku 2019 celkom                         -384,65  m3 

                                                    samovýroba občanmi na sklade drevnej hmoty               -29,05  m3  

                                                    drevná hmota, palivové drevo dovezené do dvora        - 302,00  m3 

                                   drevná hmota určená LOH na  predaj                           -   40,65  m3 

                                   drevná hmota zostávajúca na sklade, neodpredaná      -    12,95 m3    

►Preverenie a zameranie hranice lesa medzi obecným lesným pozemkom a spoločnosťou 

súkromných majiteľov  lesa na parcele E 1048 a susednej parcele E 1036/3. 

 

 Za: 6    

 Proti: 0  

 Zdržal sa: 0    

 Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 114/2020 zo dňa 24.01.2020 

k bodu č. 7  programu – Vyhodnotenie akcie Obecná zabíjačka a Silvestrovských osláv   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE : 

Vyhodnotenie akcie Obecná zabíjačka a Silvestrovských osláv   

 

SCHVAĽUJE: 

Doplatok obce na uvedené konané akcie            

Akcia - Obecná zabíjačka - náklady obce - 2127,95 € 

Akcia - Oslavy uvítania Nového roka        - 169,99  €  

 

Za: 6     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 115/2020 zo dňa 24.01.2020 

k bodu č. 8  programu – Dobrovoľná verejná zbierka – rozdelenie finančných prostriedkov 

  

SCHVAĽUJE: 

►Rozdelenie finančných prostriedkov na pomoc postihnutým rodinám v meste Prešov, 

obciach  Kolíňany a Jelenec, ktoré postihli tragické udalosti na sklonku roka 2019. 

Zbierka trvala od 15.12.2019 do 31.12.2019 a celkom bolo vyzbieraných spolu s príspevkom 

obce 2157,27 €. 

Príspevok bol rozdelený nasledovne - pre mesto Prešov – 1510,09 € 

Príspevok pre obce Kolíňany a Jelenec – 647,18 €. 

Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykonali poslanci OZ a pracovníci obce spoločne 

po ukončení zbierky.    

 

Za: 6      



Proti: 0    

Zdržal sa:0  

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 116/2020 zo dňa 24.01.2020 

k bodu č. 9  programu – Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventúry majetku  

                                        MŠ a ZŠ  k 31.12.2019 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. SCHVAĽUJE: 

Správu inventarizačnej komisie o stave majetku MŠ a ZŠ ku dňu 31.12.2019 

 

Za: 6     

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 117/2020 zo dňa 24.01.2020 

k bodu č. 10  programu –  Informácia o podaných projektoch od  posledného rokovania OZ                          

konaného dňa 13.12.2019   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

►Podanie projektu na dostavbu ČOV a kanalizácie v plnom rozsahu v termíne, t.j. 31.12.2019.    

►Informáciu o podaní projektu na výstavbu prírodného amfiteátra a pódia v areáli ŠK vo 

výške 30 000 €.  Názov projektu : Rozvoj sociálnej infraštruktúry v regióne výstavbou 

Amfiteátra v obci Chotča     

►Podanie projektu na rekonštrukciu a modernizáciu KSB  na Ministerstvo financií SR 

vo výške 15 000 €. 

►Podanie žiadosti na rekonštrukciu interiéru budovy ZŠ Chotča na Ministerstvo školstva, 

vedy a športu SR 

 

SCHVAĽUJE : 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 118/2020 zo dňa 24.01.2020 

k bodu č. 11  programu –  Diskusia 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:   

►Nekonanie voľby hlavného kontrola obce Chotča z dôvodu, že sa žiadny kandidát na tento 

  post do uvedeného termínu neprihlásil    

►Privítanie našich najmenších občanov, uvítanie detí do života, konané dňa 24.01.2020  

►Oznámenie Komisie  na ochranu verejného záujmu, verejného poriadku a životného 

prostredia pri výkone funkcií verejných funkcionárov o doručení Oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2019. 



►Zvýšenie stravného pre obec zo strany dodávateľa, PD Ondava Stropkov, od dňa 

08.01.2020.   

 

A: SCHVAĽUJE: 

►Príspevok obce pri akcii ,,Uvítania detí do života“ vo výške  166,80 €. 

►  Zakúpenie dvoch kusov kanalizačných rúr ∅ 600 mm na úpravu obecného potoka 

         k.ú. Chotča , parcela registra E. č.1551 pri dome č.84. 

  ►Zmluvu o vzájomnej spolupráci na rok 2020 medzi mestom Stropkov a obcou Chotča 

     na poskytnutie dotácie  na výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí,  

ktorým poskytuje mesto ako zriaďovateľ Centier voľného času. Výška dotácie na žiaka na rok 

2020 v CVČ je 99,00 €, je poskytnutá pre deti a mládež od 5 rokov veku do 15 rokov veku, 

ktoré majú trvalý pobyt v našej obci.  

 ►Plat starostu obce v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom  

     postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších  

     predpisov a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve  

     vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky vynásobený  

     koeficientom podľa počtu obyvateľov obce plus navýšenie o 30 % z platu. 

► Príspevok obce na zakúpenie vecných darov pre jubilantov obce vo výške 132,00 €.       

► Rekonštrukciu vstupnej chodby do budovy obecného úradu  

► Pokračovanie v rekonštrukcii oplotenia dolného cintorína výrobou plotových dielcov     

podľa výkresovej dokumentácie   

►Zakúpenie fotopasce na ochranu majetku a zamedzeniu vzniku divokých skládok v okolí 

obce 

 ►Zvýšenie stravného pre dôchodcov  s účinnosťou od 01.02.2020.  

 

Za:  6      

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

B. ODPORUČA : 

►Poslancom OZ pred konaním obecného plesu osloviť sponzorov na zabezpečenie vecných 

  cien na tombolu    

►Starostovi zadefinovať požiadavky a výber postupu, na zabezpečenie dodávateľa, ktorý  

bude realizovať verejné obstarávania  pri projektoch,  ktoré budú realizované v obci.  

 

     Za: 6    

     Proti: 0    

     Zdržal sa: 0  

     Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie podpísané dňa:  24.01.2020 

 

                                                                                                         

                                                                                                                   Vladimír  Čač 

                                                                                                                    starosta obce 


