UZNESENIE
z riadneho trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA
zo dňa 04.05.2020

Obecné zastupiteľstvo na svojom dnešnom zasadnutí prerokovalo tento program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba členov návrhovej komisie
4. Prerokovanie a výberové konanie na dodanie služieb dodávateľským
spôsobom na práce v obecnom lese
Informácia o súhlasnom stanovisku PPA k uskutočneniu výberu nového
zhotoviteľa na predmet projektu : Dom smútku - rekonštrukcia objektu
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 130 zo dňa 04.05.2020
k bodu č.2 programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 6 Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš,

Darina Rudyová, Ján Kordoš, Miroslav Slivka,
Ospravedlnený: Ján Moravec
URČUJE:
Overovateľov zápisnice: Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš
Zapisovateľku: Ing. Monika Cviklíková
SCHVAĽUJE:
Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 131 zo dňa 04.05.2020
k bodu č. 3 programu - Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda – Miroslav Slivka
Člen
- Viktor Bujdoš
Člen
- Ján Kordoš

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 132 zo dňa 04.05.2020
k bodu č. 4 programu – Prerokovanie a výberové konanie na dodanie služieb dodávateľským
spôsobom na práce v obecnom lese
Informácia o súhlasnom stanovisku PPA k uskutočneniu výberu nového zhotoviteľa na
predmet projektu : Dom smútku-rekonštrukcia objektu
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:

A:Potrebu uskutočnenia výberového konania na dodanie služieb dodávateľským spôsobom na
práce v obecnom lese po predložení cenových ponúka aj obhliadkach porastov
B: Súhlasné stanovisko PPA k uskutočneniu výberu nového zhotoviteľa na predmet projektu :
Dom smútku-rekonštrukcia objektu. Dôvodom nového Verejného obstarávania je odstúpenie
od zmluvy o dielo so spoločnosťou Ing. Ľubomír Hrivnák –PROFIMAX spol. s.r.o.
Vladimír Čač , starosta obce

SCHVAĽUJE:
A:Na základe predložených cenových ponúk od 7-ich záujemcov o dodanie služieb
dodávateľským spôsobom v obecnom lese Chotča v roku 2020 bola vybraná firma s najlepšou
ponukou : FOREST & WOOD, s.r.o. Gribov 58.
B:Uskutočnenie nového Verejného obstarávania na realizáciu projektu :
Dom smútku-rekonštrukcia objektu, kde obec má povinnosť postupovať v zmysle zákona
č.343/2015 Z.z., podľa novej predloženej dokumentácie
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 133 zo dňa 04.05.2020
k bodu č. 5 programu – Diskusia
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:

A: Informáciu o zápise detí do 1.ročníka Základnej školy konaného dňa 16.04.2020
B: Informáciu starostu o stave prebiehajúcich projektoch v obci
C: Informácie o oznámení zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam do KN
Okresným úradom Stropkov
D: Žiadosť Ing. Ľuboša Semana o výpoveď nájomnej zmluvy a najmú v BJ s.č.187 dohodou
k dátumu 01.06.2020 a potrebe výberu nového nájomníka k určenému dátumu
E. Informáciu p. Mgr. Dagmary Hančákovej o podmienkach zápisu detí do MŠ Chotča pre
školský rok 2020/2021
F. Žiadosť poslanca Miroslava Slivku o zriadenie vodovodnej prípojky s prírodného zdroja
k hornému cintorínu
Vladimír Čač , starosta obce

SCHVAĽUJE:
A. Zápis detí do Materskej školy Chotča v školskom roku 2020/2021 v termíne od 14.05.-15.05.2020
v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. v budove Materskej školy Chotča
Žiadosti o prijatie do MŠ podáva zákonný zástupca , bez osobnej prítomnosti dieťaťa, za dodržania
všetkých hygienicko-epidemiologických pokynov
B. Cenu drevnej hmoty, palivového dreva zostáva nezmenená t.j. 33,00 € za 1 m2
Občania ktorí majú záujem o palivové drevo nahlásia požiadavku v kancelárii Obecného úradu
najneskôr do 15.06.2020

C. Dobu svietenia verejného osvetlenia najviac do 22.00 hod z dôvodu šetrenia finančných
prostriedkov obce po opatreniach štátu, zníženia podielových daní obciam v SR
D. Pridelenie obecného nájomného bytu p. Matúšovi Bujdošovi , Chotča 40 od 01.06.2020
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie podpísané dňa: 06.05.2020

Vladimír Čač , starosta obce

