
 

 

UZNESENIE 

z dvanásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 03.04.2020 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvanástom 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.  Informácia o práci základnej a materskej školy 

                       7.  Zhodnotenie pripravenosti ŠK na novú futbalovú sezónu 

                            Informácie o práci a činnosti DHZ Chotča po konaní VČS    

                       8.  Informácia -  Vstup obce Chotča do Klubu akcionárov VVS, a.s. 

                       9 . Vyhodnotenie 27. ročníka Obecného plesu     

                      10. Informácie o prebiehajúcich a schválených projektoch    

                      11.  Príprava sviatku : Deň matiek  

                      12.  Diskusia 

                      13.  Návrh na uznesenie 

                      14.  Záver.               

 

                        

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 119/2020 zo dňa 03.04.2020 

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

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

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

Miroslav Slivka, 
 
Ospravedlnení:  Ján Moravec , Viktor Bujdoš    

 

URČUJE:  
Overovateľov zápisnice: Darina Rudyová , Ján Kordoš 

   

SCHVAĽUJE: 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za : 5    

Proti: 0    
Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 



 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 120/2020 zo dňa 03.04.2020 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 
 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 
Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –     Bc. Erika Bujdošová             

                                                    Člen       -      Miroslav Slivka                    

                                                    Člen       -      Radovan Bujdoš     
 

Za: 5    

Proti: 0       
Zdržal sa: 0          

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 121/2020 zo dňa 03.04.2020 

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, kde sa 

konštatuje, že uznesenie č.118/2020 zo dňa 24.01.2020  nie je ešte čiastočne zrealizované. 
Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 122/2020 zo dňa 03.04.2020 

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. 123/2020 zo dňa 03.04.2020 

k bodu č. 6  programu – Informácia o práci základnej a materskej školy 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o práci základnej a materskej školy 

 

B. NESCHVAĽUJE: 

A. Peňažný príspevok  vo výške 150,0 €/žiak pre základnú školu, ktorí sa mali zúčastniť Školy  
    v prírode od 11-15.05.2020 v Tatranskej Štrbe z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19   

 

C:  SCHVAĽUJE : 
Konanie zápisu  detí do 1.ročníka  ZŠ Chotča na dátum 16.04.2020 v čase od 14.30 hod -16.30 hod. 

len za prítomnosti rodičov, za dodržania prísnych hygienických podmienok . 



  Rekonštrukciu hornej jedálne pre deti ZŠ, výmenu dlažby a obkladov , zakúpenie nerezového dresu 

                  

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 124/2020 zo dňa 03.04.2020 

k bodu č. 7  programu – Zhodnotenie pripravenosti ŠK na novú futbalovú sezónu 

Informácia o práci a činnosti  DHZ Chotča po konaní Výročnej členskej schôdze zo dňa 

22.02.2020  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu pripravenosti ŠK na novú futbalovú sezónu 

Informáciu o stave a pripravenosti DHZ Chotča na plnenie úloh v roku 2020 

Žiadosť ŠK Chotča o dotáciu na športovú činnosť v roku 2020 vo výške 3500 € 

 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

SCHVAĽUJE : A. Zakúpenie potrebného výstroja a doplnenie materiálno - technickej 

základne pre družstvo DHZO Chotča 

  

NESCHVAĽUJE : A. Dotáciu na športovú činnosť pre ŠK Chotča až do ukončenia 

mimoriadnej situácie v Slovenskej republika, dotácia bude klubu poskytnutá až po začatí 

súťaži a oznámení zo strany SFZ .   

 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 125/2020 zo dňa 03.04.2020 

k bodu č. 8  programu – Vstup obce Chotča do Klub akcionárov Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a. s., o. z. 

(skrátený názov KA VVS OZ)  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE : A. Berie na vedomie znenie stanov KA VVS OZ 

 

SCHVAĽUJE : Obecné zastupiteľstvo v Chotči  

Podľa § 11 ods. 4 písm. m) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov: 

A. Schvaľuje účasť obce Chotča v združení: 

Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., o.  z. 

Sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika 

IČO: 52861058 



Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096 

Registrový úrad: MV SR 

 

B. Poveruje  starostu obce , aby vykonal všetky potrebné úkony súvisiace so vznikom 

členstva v KA VVS OZ v zmysle príslušných právnych predpisov a stanov KA VVS OZ. 

 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 126/2020 zo dňa 03.04.2020 

k bodu č. 9  programu – Vyhodnotenie 27. ročníka Obecného plesu konaného dňa 

15.02.2020 v Kultúrno - správnej budove obce Chotča 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. SCHVAĽUJE: Doplatok obce na akciu konanú dňa 15.02.2020 - 27. ročník obecného 

plesu vo výške 188,13 € 

 

Za: 5      

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 127/2020 zo dňa 03.04.2020 

k bodu č. 10  programu – Informácia o prebiehajúcich a schválených projektoch 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: Zmluvu č.24/2020/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch 

poskytovateľom : 

Ministerstvom vnútra SR a príjemcom, obcou Chotča. Poskytovateľ podľa §4 ods.8 zákona  

o vojnových hroboch poskytne príjemcovi príspevok na rok 2020 vo výške 18 080,00 €,  ktoré 

tvoria 80% výdavkov projektu. Príjemca sa zaväzuje uhradiť 4 520,00 € ktoré tvoria 20 % 

výdavkov projektu. 

SCHVAĽUJE: Realizáciu diela podľa zmluvy o dielo, dofinancovanie dotácie podľa 

podmienok poskytnutej dotácie vo výške 20 % z vlastných zdrojov  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí  dotácie 

z Environmentálneho fondu na účel, projekt : Zateplenie budovy základnej školy, vo výške : 

98.176,00 €. Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je okrem iného preukázanie, 

že žiadateľ má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných 

zdrojov, teda sumu vo výške 5.167,16 €. 



SCHVAĽUJE: Realizáciu diela podľa zmluvy o dielo, dofinancovanie dotácie podľa 

podmienok poskytnutej dotácie vo výške 5% z vlastných zdrojov  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: A: Zmluvu č.PHZ-OPK1-2019-002972 o poskytnutí dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MF SR na financovanie projektu :Rekonštrukcia 

budovy hasičskej zbrojnice. Obci uvedené prostriedky boli poskytnuté vo výške 28 537,77 € . 

 SCHVAĽUJE: Realizáciu diela podľa zmluvy o dielo, dofinancovanie dotácie podľa 

podmienok poskytnutej dotácie vo výške 5% z vlastných zdrojov. Zmeny a úpravu 

projektovej dokumentácie p. Ing. Jozefom Capkom na základe ktorých bude po schválení MV 

SR realizované práce na rekonštrukcii budovy hasičskej zbrojnice a doplatok obce podľa 

najlepšej ponuky uchádzača ktorý bude úspešný vo verejnom obstarávaní 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:A- Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí  

dotácie z Environmentálneho fondu na programové aktivity na Kanalizáciu a ČOV Chotča, vo 

výške : 3.207.760,00 € . Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je okrem iného 

preukázanie, že žiadateľ má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5 % 

nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške : 168.829,48 € . 

B-Zaslanie žiadosti obce na GR VVS, a. s. o možnosť prefinancovania povinnej spoluúčasti 

obce po splnení všetkých zmluvných podmienok, keď dielo bude dokončené v plnom rozsahu. 

 

C:  -Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí  dotácie z Environmentálneho 

fondu na programovú aktivitu -Vybudovanie oddych. zóny v areály futbalového ihriska vo 

výške 5000,00€ . Žiadateľ má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5% 

nákladov vlastných zdrojov, teda sumu vo výške : 263,16 €.  

SCHVAĽUJE : Realizáciu diela podľa zmluvy o dielo, dofinancovanie dotácie podľa 

podmienok poskytnutej dotácie vo výške 5% z vlastných zdrojov  

  

BERIE NA VEDOMIE: 

A: Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu tribúny v areáli ihriska na základe výzvy 

Mikroprogramu PSK č.78/2019 Podprogram: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru vo výške 10 000,00€, 

B:SCHVAĽUJE : Rekonštrukčné práce na objekte budovy ŠK Chotča s.č.173 kde bola 

schválená dotácia zo strany SFZ vo výške 10 000,00 € a doplatok obce podľa podmienok  

SFZ, zmluvy o dielo so zhotoviteľom vybratým vo verejnom obstarávaní   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

I. BERIE NA VEDOMIE :Žiadosť mesta Stropkov, Žiadosť o nenávratný b) názov výzvy: 

Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej 

územnej samosprávy, 

b) názov ŽoNFP: Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho 

rozvoja v okrese Stropkov,  

c) partner projektu: obec Chotča (ďalej aj ako „Partner“).  

 

II.KONŠTATUJE:, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 



 

 

 

III.SCHVAĽUJE :  

a) predloženie ŽoNFP mestom Stropkov v rámci Výzvy OPEVSDOP-PO1-SC1.1-2019-2, za 

účelom realizácie projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho 

rozvoja v okrese Stropkov“ s Obcou Chotča ako partnerom projektu, 

b) zabezpečenie realizácie projektu Partnerom po schválení Žiadosti o NFP,  

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Partnera, čo je 

maximálne 10 tis. eur pre roky 2020 – 2023, 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú 

rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu 

Partnera.  

finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)  

a) kód výzvy: OPEVSDOP-PO1-SC1.1-2019-2,  

 

Za: 5     

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 128/2020 zo dňa 03.04.2020 

k bodu č. 11  programu – Príprava sviatku : Deň matiek 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE:  1. Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 5 € na osobu ( matku )  na 

zakúpenie vecného daru aj pri nekonaní osláv v sále kultúrneho domu z dôvodu mimoriadnej  

situácie v štáte            

    

Za: 5     

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 129/2020 zo dňa 03.04.2020 

k bodu č. 12  programu – Rôzne  

    

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

A . Žiadosti občanov pani Heleny Gonosovej, Chotča č.d.59, psč.090 21 a pani Viery 

Gojdičovej č.d.60, psč. 090 21, o vysporiadanie vzťahov k pozemkom na parcelách C KN 

č.211, TPP o výmere 1555 m2 resp. parcele C KN č.213,TTP o výmere 1565 m2 , zapísaných 

na LV.1, k. ú. Chotča vo vlastníctve obce Chotča.  

B. Zhodnotenie vývozu separovaného odpadu, TKO a spolupráce s m. p. SLUŽBA 

C. Zmenu akcie ,,Deň rodákov obce“ ktorá sa malo konať 04.07.2020 na budúce obdobia 

pretože v tomto období bude prebiehať rekonštrukcia objektu a priľahlého areálu aj vzhľadom 

na mimoriadnu situáciu v štáte     

D. Žiadosť o dotáciu pre gréckokatolícku cirkev, farnosť sv. Petra a Pavla v Chotči   



E: Informáciu výhľadu MF SR a jeho dopad na rozpočet obce v roku 2020  

 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

SCHVAĽUJE:  

A. Odvodnenie povrchových vôd s obecných pozemkov pri bytových jednotkách 

B. Vypracovanie nájomných zmlúv, prípadne iných možnostiach vysporiadania obecných 

pozemkov medzi obcou Chotča a žiadateľmi o vysporiadanie pozemkov      

C. Informovať občanov obce o možnosti vývozu odpadu na skládku TKO, časť Blednica. 

Informácie o čase vývozu pre obyvateľov aj podmienkach m.p. SLUŽBA Stropkov, zverejniť 

na webovej stránke obce, úradnej tabuli, obecnom rozhlase aj písomnou formou. 

Umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov len v čase sviatku Pamiatky zosnulých 

a jarného upratovania. Zakúpenie dvoch 1100 l nádob na TKO na miestne cintoríny, ktoré 

budú vyvážané priebežne . Zakúpenie tzv. fotopascí na monitorovanie obecných  verejných 

priestranstiev, na predchádzanie vzniku čiernych skládok v katastrálnom území obce Chotča.     

D. Odpredaj starých svietidiel verejného osvetlenia za sumu 5,00 € za kus 

E. Zvýšený nákup dezinfekcie na čistenie verejných priestranstiev, autobusových zastávok , 

detských ihrísk a verejných budov v správe obce  

F. Dotáciu pre gréckokatolícku cirkev, farnosť sv. Petra a Pavla v Chotči vo výške 1000,00 € 

G. Zosúladenie právneho a jestvujúceho stavu účelu obecných budov : 

    Pôvodný stav : Sociálne zariadenie TJ s.č.173     Nový stav : Budova ŠK Chotča s.č.173  

    Pôvodný stav : Základná škola             s.č.114     Nový stav : Obecná budova       s.č.114 

 H. Na základe vyhodnotenia cenových ponúk na vykonanie stavebných prác pri výstavbe 

oplotenia a parkoviska pri dolnom cintoríne bola vybraná firma s najnižšou cenovou ponukou 

 Najnižšia cenová ponuka  -  Ján Cviklik Chotča č. d 61                           - 4484,20 € 

 Neúspešné cenové ponuky -Peter Feckanič PF-STAV, Staškovce č.73   -5267,00 € 

                                            - Martin Bystrianin Hrnčiarska 1619/42 SP   -4948,00 € 

 

 

   

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0   

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

 

  

Uznesenie podpísané dňa:  07.04.2020 

 

 

                                                                                                         Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

 

 

 


