
 

 

UZNESENIE 

zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 26.06.2020 

 

 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom štrnástom riadnom 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 schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

                       7.  Informácie o prebiehajúcich a ukončených projektoch v prvej polovici  

                            roka 2020  

                       8.  Informácia o stave projektu - ,,Rekonštrukcia domu smútku “ 

                       9.  VZN č.1/2020 Obce Chotča 

                     10.  Diskusia 

                     11.  Návrh na uznesenie 

                     12.  Záver               

 

 
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 134/2020 zo dňa 26.06.2020 

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   

 

Ospravedlnení:  1 – Ján Moravec 

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Ján Kordoš, Radovan  Bujdoš    

Zapisovateľku: Ing. Monika Cviklíková 

   

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 6 – Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Darina Rudyová, Ján Kordoš 

            Miroslav Slivka   

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 



Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 135/2020 zo dňa 26.06.2020 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda    -  Ján Kordoš   

                                                    Člen          -   Darina Rudyová                        

                                                    Člen          -   Miroslav Slivka         

 

Za: 6   

Proti : 0                           

Zdržal sa: 0          

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 136/2020 zo dňa 26.06.2020 

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. 137/2020 zo dňa 26.06.2020 

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. 138/2020 zo dňa 26.06.2020 

k bodu č. 6 programu – Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019. 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o záverečnom účte obce za rok 2019.            
Vladimír Čač, starosta obce 

 

B. SCHVAĽUJE:   
1. Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2019 bez výhrad 

2. Vysporiadanie prebytku rozpočtu obce za rok 2019 v sume 167 000,25 € sa podľa zákona  

    č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z. n. p. usporiada takto : 

a./ prídel do rezervného fondu, prebytok rozpočtov minulých rokov, v celkovej  

     sume 16 700,25  € 

 

Za: 6                   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0     

Vladimír Čač , starosta obce 



     

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 139/2020 zo dňa 26.06.2020 

k bodu č.7 programu – Informácie o prebiehajúcich a ukončených projektoch v prvej polovici 

roka 2020 

                          
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

 Informácie o prebiehajúcich a ukončených projektoch v prvej polovici roka 2020 

 

1.  Žiadosť obce o refundáciu príspevok z projektu SFZ vo výške 10 000 €, určené  na  

rekonštrukciu a technické zhodnotenie budovy č.173 ŠK Chotča. Po uskutočnení verejného 

obstarávania boli podpísané zmluvy medzi obcou Chotča a zhotoviteľom firmou Conroof  

s.r.o.. Rekonštrukcia bola uskutočnená podľa Zmluvy o dielo. 

2.  Realizáciu prác a ukončenie II. etapy rekonštrukcie oplotenia dolného cintorína 

3.  Realizáciu prác a ukončenie prác na diele - Detské ihrisko pri ZŠ Chotča, podľa Zmluvy 

o dielo 1/2020  medzi objednávateľom obcou Chotča a zhotoviteľom firmou Zahrajme sa 

s.r.o.  

4.  Realizáciu prác na budove Hasičskej zbrojnice 

5.  Realizáciu rekonštrukčných prác v hornej jedálni a kuchyni ZŠ Chotča   

6.  Spracovanie projektových príprav na rekonštrukciu interiéru budovy ZŠ  

7.  Informácie o  jednaniach prebiehajúcich medzi obcou a VVS a.s. Košice  

 

B. SCHVAĽUJE:  

1. Vypracovanie štúdie stavby a s názvom : Oprava havarijného stavu interiéru ZŠ Chotča -     

Elektroinštalácia, povrchové úpravy a výmena dverí v interiéri. 

    Vypracovanie posudku, rozpočtu a projektu celkom v hodnote 500,00 €  a podanie projektu   

a začatie VO   

2.  Podanie projektu na výstavbu tribúny k futbalovému ihrisku na základe výzvy predsedu      

PSK na predkladanie žiadosti o dotácie pre rok 2020 

3.  Podanie projektu na opravu prístrešku pri sírnatom prameni Vajcovka 
 

Za: 6      

Proti : 0                   

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač, starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 140/2020 zo dňa 26.06.2020 

k bodu č. 8 programu – Informácia o stave projektu -,, Rekonštrukcia domu  smútku “ 

 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE:  
Projekt rekonštrukcie Domu smútku je v začiatočnej fáze verejného obstarávania, obec zaslala 

všetky podklady na jeho uskutočnenie   

 
Za: 6        

Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač, starosta obce 

 



Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 141/2020 zo dňa 26.06.2020 

k bodu č. 9  programu – VZN č.1/2020 Obce Chotča, ktorým sa vydáva  prevádzkový 

poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Chotča 
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A: SCHVAĽUJE: VZN č.1/2020 Obce Chotča, ktorým sa vydáva  prevádzkový poriadok 

pohrebiska a Domu smútku na území obce Chotča s účinnosťou od 15.07.2020  

                      
 

Za: 6            

Proti: 0 

Zdržal sa: 0   

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 142/2020 zo dňa 21.06.2020 

k bodu č. 10  programu - Rôzne 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A.  BERIE NA VEDOMIE:  

 

1. Žiadosť p. Jána Tkáča ,Chotča č. d. 148  o odkúpenie použitých, pôvodných  2 ks kovových 

a 1 ks drevených vrát z objektu požiarnej zbrojnice 

2. Žiadosť p. Ing. Milana Pavlička , o odkúpenie preklápacej dvoj-hojdačky, ktorá bola na 

pôvodnom detskom ihrisku pri ZŠ a MŠ Chotča 

 3.  Žiadosť ŠK Chotča, IČO: 42 232 139 o poskytnutie dotácie na svoju činnosť v roku 2020, 

jesennú sezónu. Jedná sa o sumu 1750,00 €.  

4. Stav prác v obecných lesoch, keď z dôvodu nepriaznivého počasia doteraz nebola 

vykonávaná ťažba pre potreby občanov obce  

5. Návrh poslancov na využitie obecnej parcely– ide o parcelu registra C KN č. 217/8 o výmere 

2081 m2, druh trvalo trávny porast, k. ú. Chotča , ktorá bola vymedzená geometrickým 

plánom č. 35247568-10/2020 zo dňa 7.5.2020, úradne overeného dňa 13.05.2020 pod č. G1-

97/2020. Obec v budúcnosti uvažuje o hospodárnom využití parcely. 
    

B.  SCHVAĽUJE: 

1. Predaj  použitých, pôvodných  2 ks kovových a 1 ks drevených vrát z objektu požiarnej 

zbrojnice za celkovú sumu 15 € pre p. Jána Tkača , Chotča č.d.148 

2. Predaj preklápacej dvoj-hojdačky, ktorá bola na pôvodnom detskom ihrisku pri ZŠ a MŠ 

Chotča za celkovú čiastku 10 € pre p. Ing .Milana Pavlíčka , Chotča č.d.37  

3. Poskytnutie dotácie na športovú činnosť ŠK Chotča na jesennú sezónu vo výške 1750 €, 

    v dvoch splátkach  

4. Dokončovacie práce pri budove ŠK Chotča, dobudovanie chodníkov pred budovou    

a schodov pri vonkajšom WC   

5. Kúpu staršieho automobilu pre potreby Obecného úradu  

 
Za: 6      

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 



D: ODPORUČUJE:  

 

1. Prerokovať návrh na využitie obecnej parcely registra C KN č. 217/8 o výmere  

    2081 m2, druh trvalo trávny porast, k. ú. Chotča , ktorá bola vymedzená geometrickým 

plánom č. 35247568-10/2020 zo dňa 7.5.2020, úradne overeného dňa 13.05.2020 pod č.  

    G1-97/2020, postup prejednať s právnikom,  

      

 

 
 Za: 6      

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

  
 

 

 

Uznesenie podpísané dňa:  29.06.2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Vladimír Čač, starosta obce 


