UZNESENIE
Z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA
zo dňa 21.08.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom pätnástom zasadnutí prerokovalo tento program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba členov návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní
obecného zastupiteľstva
5. Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za prvý polrok 2020
7. Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský
rok 2020/2021
8. Informácie o prebiehajúcich projektoch a ich vyhodnotenie za I. polrok
9. Informácia o plnení úloh na úseku hospodárenia v obecných lesoch
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 134/2020 zo dňa 21.08.2020
k bodu č.2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 6
Ospravedlnený: 1
URČUJE:
Overovateľov zápisnice: Darina Rudyová, Radovan Bujdoš
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 135/2020 zo dňa 21.08.2020
k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda – Bc, Erika Bujdošová
Člen
- Ján Kordoš
Člen
- Miroslav Slivka

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 136/2020 zo dňa 21.08.2020
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 21.08.2020
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 t. j. od 26.06.2020
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 138/2020 zo dňa 21.08.2020
k bodu č. 6 programu - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za prvý polrok 2020,
dopady zníženia podielových dani v SR pre obce a mestá
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o plnení rozpočtu obce za prvý polrok 2020

Odhad výberu podielových daní v porovnaní s plánovaným rozpočtom miest a obcí PSK za
rok 2020 .Rozdiel medzi plánovaným a súčasným odhadom pre rok 2020 bude minimálne
zníženie podielových daní o sumu 12 591,00 €
Vladimír Čač , starosta obce
SCHVAĽUJE:
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za prvý polrok 2020
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 139 /2020 zo dňa 21.08.2020
k bodu č. 7 programu - Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský
rok 2020/2021
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o počtu žiakov, zahájení školského roka a stave
prípravy základnej i materskej školy na školský rok 2020/2021
Vladimír Čač , starosta

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 140/2020 zo dňa 21.08.2020
k bodu č. 8 programu – Informácia o prebiehajúcich projektoch v obci

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č.78/2019 pre rok 2020 nebola Uznesením
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č.490/2020 podporená
2. Úpravu žiadosti na havarijný stav budovy ZŠ kde pri projekte bola rozdelená čiastka
125.176,00€ na dve samostatné objekty : SO01.A - Základná škola – HS - 89.777,96 €
: SO01.B - Základná škola – Modernizačný dlh - 35.398,03 €
3.Ukončenie prác na Hasičskej zbrojnici a vyplatenie prác zhotoviteľovi podľa
,,Zmluvy o dielo “ doplatok za práce naviac
4. Začiatok prác na rekonštrukcii objektu ZŠ Chotča
5. Priebeh a informáciu o priebehu druhej etapy rekonštrukcie pri cintoríne s 1.sv.vojny
6. Informáciu o príprave projektu na výstavbu zvonice na pamiatku na drevený kostolík
na parcele registra E, 35/1 k. ú Chotča
7. Prípravu projektu na výstavbu nového altánku pri minerálnom pramení Vajcovka
8. Informáciu o schválení projektu výstavby oddychovej zóny v areáli ŠK Chotča

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 141/2020 zo dňa 21.08.2020
k bodu č. 9 programu - Informácia o plnení úloh na úseku hospodárenia v obecných lesoch

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu starostu obce o stave prác v obecnom lese.
Vladimír Čač , starosta obce

B.ODPORUČA :Ing. Martinovi Hanákovi, lesnému odbornému hospodárovi, venovať
zvýšenú pozornosť ťažbe drevnej hmoty s cieľom zásobenia palivovým drevom obyvateľom
obce do októbra 2020 a dodržania LHP plánu, prebierok a prerezávok ktoré je potrebné
urobiť do konca roka 2020
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 142/2020 zo dňa 21.08.2020
k bodu č. 10 programu - Diskusia
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu o drobných stavebných prácach pri objekte ŠK Chotča, okapových
chodníkoch, obloženie schodov dlažbou , terénnych úpravách pri budove
Potrebu zakúpenia nových reproduktorov a osvetlenia na budovu ŠK Chotča
2. Informáciu o drobných stavebných prácach pri Hasičskej zbrojnici ,terénnych
úpravách, drobných opravách vnútorných priestorov a odstránení čelného oplotenia
3. Žiadosť p .Vladislava Potomu o odpredaj použitej dlažby v celkovej výmere 3 m2
4. Informáciu o uzavretí memoranda o spolupráci pri realizovaní projektu
,, Kúpeľná cesta“ dňa 06.08.2020 medzi stranami :
za Okresný úrad Stropkov, Hlavná 81/26 , 091 01 Stropkov v zastúpení :
PhDr. Mgr. Petrom Harvanom, prednostom Okresného úradu Stropkov
a obcou Chotča , Chotča 3, 09021 Chotča v zastúpení :
Vladimírom Čačom, starostom obce Chotča
5. Informáciu o oprave obecného chodníka pri dome č.48 z dôvodu prepadnutia ta časti
odvodovej rúry
6. Informáciu o potrebe zakúpenia novej traktorovej kosačky na kosenie ihriska
a obecných plôch
7. Žiadosť p. Viery Gojdičovej o odkúpenie pozemku na parcele KN registra ,,C“
evidovanej na katastrálnej mape pod č. 210/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
157 m2.

8. Žiadosť p. Heleny Gonosovej o odkúpenie pozemku na parcele KN registra ,,C“
evidovanej na katastrálnej mape pod č. 212/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
48 m2.
9. Žiadosť p. Marcela Marcinčáka o zákaz prejazdu ťažkých mechanizmov po parcele
obce registra C k.ú. Chotča 227/1
10. Žiadosť o odkúpenie pozemkov, PD Ondava Stropkov žiada Obec Chotča o odpredaj
pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Chotča, ktorých vlastníkom je Obec Chotča. Tieto
pozemky sú v užívaní družstva a nachádzajú sa na hospodárskom dvore PoD v Chotči
– Farma Blednica. Dôvodom žiadosti je vysporiadanie pozemkov celého areálu
hospodárskeho dvora.
11. Žiadosť o odkúpenie pozemkov, PD Ondava Stropkov žiada Obec Chotča o odpredaj
pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Chotča: pozemok na parcele č. KN ,,C“ 227/1 vo
výmere 785 m2, v kultúre orná pôda a pozemok par. č. ,,C“ 227/2 vo výmere 256 m2,
v kultúre zastavaná plocha a nádvorie zapísané na LV č.1 v k. ú. Chotča, ktorým
vlastníkom je Obec Chotča. Dôvodom žiadosti je dobudovanie, udržiavanie prístupovej
cesty ku prenajatým pozemkom, ktoré využívajú na poľnohospodársku výrobu, zber
poľnohospodárskych plodín.

B.SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 142/1/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú pomoc pozostalým rodinám v meste
Stropkov, ktorých postihla tragická nehoda vo výške 300 €.
Uznesenie č. 142/2/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce Chotča
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991
Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľku Vieru Gojdičovú, bytom
Chotča č.d.60
Predmetom prevodu obecného pozemku je pozemok, parcela registra „C“ KN č. 210/2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 157 m2, katastrálne územie
Chotča, obec Chotča, zapísané na LV č. 1 v podiele 1/1.
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemok sa nachádza v intraviláne obce
a pre obec je nevyužiteľný. Vyššie uvedenú parcelu žiadateľka užíva od roku 1969, je
v susedstve s jej nehnuteľnosťami a tvorí s nimi neoddeliteľný celok. Na pozemku sú
postavené hospodárskej stavby, ktoré súvisia s užívaním rodinného domu. Vzhľadom
na nevyužiteľnosť pozemku na iné účely s prihliadnutím na jeho výmeru je predpoklad,
že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
Požadovaná kúpna cena bude určená znaleckým posudkom.

Uznesenie č. 142/3/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce Chotča
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991
Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľku Helenu Gonosovú,
bytom Chotča č.d. 59
Predmetom prevodu obecného majetku je pozemok, parcela registra „C“ KN č. 212/2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 48 m2, katastrálne územie
Chotča, obec Chotča, zapísané na LV č. 1 v podiele 1/1.
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemok sa nachádza v intraviláne obce
a pre obec je nevyužiteľný. Vyššie uvedenú parcelu žiadateľka užíva od roku 1969, je
v susedstve s jej nehnuteľnosťami a tvorí s nimi neoddeliteľný celok. Na pozemku sú
postavené hospodárskej stavby, ktoré súvisia s užívaním rodinného domu. Vzhľadom
na nevyužiteľnosť pozemku na iné účely s prihliadnutím na jeho výmeru je predpoklad,
že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
Požadovaná kúpna cena bude určená znaleckým posudkom.
Uznesenie č. 142/4/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje drobné stavebné práce pri objekte ŠK Chotča,
Výstavbu okapových chodníkoch, obloženie schodov dlažbou , terénne úpravy pri
budove, zakúpenie nových reproduktorov a osvetlenia na budovu ŠK Chotča
Uznesenie č. 142/5/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj použitej dlažby v celkovej výmere 3 m2 za
cenu 2 € za m2 pre žiadateľa Vladislava Potomu.
Uznesenie č. 142/6//2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje drobné stavebných práce pri Hasičskej zbrojnici,
terénne úpravy, drobné opravy vnútorných priestorov a odstránenie čelného oplotenia.
Uznesenie č. 142/7/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zákaz prejazdu ťažkej pôdohospodárskej techniky po
parcele obce k. ú. Chotča registra C 227/1 , prejazd vozidiel maximálne 3,5 tony.
Uznesenie č. 142/8/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie novej traktorovej kosačky na kosenie
ihriska a obecných plôch.
Uznesenie č.142/9 /2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce Chotča
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991
Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľa Podielnicke družstvo
ONDAVA Stropkov, so sídlom Šarišská ul. Stropkov

Predmetom prevodu obecného majetku je:
- pozemok, parcela registra „ C“ KN č. 656/7, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 247 m2, vytvorená geometrickým plánom č.35247568-5/2019
vyhotoveným Michalom Zelizňákom – GEOS, Vyšná jedľová 51, zo dňa 26.6.2020,
úradne uverený Okresným úradom Stropkov, odbor katastra dňa 15.07.2020 pod č.
G1-137/2020 z parcely registra „E“ KN č. 795, zapísaná na LV č. 470 v podiele 1/1,
pre katastrálne územie Chotča, obec Chotča;
- pozemok, parcela registra „C“ KN č. 656/1, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 1970 m2;
- pozemok, parcela registra „C“ KN č. 656/4, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 425 m2;
- pozemok, parcela registra „C“ KN č. 656/37, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 641 m2;
- pozemok, parcela registra „C“ KN č. 668/22, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 306 m2;
- pozemok, parcela registra „C“ KN č. 668/21, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 248 m2;
- pozemok, parcela registra „C“ KN č. 668/20, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 1022 m2;
- pozemok, parcela registra „C“ KN č. 656/64, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 86 m2;
vytvorené geometrickým plánom č.35247568-5/2019 vyhotoveným Michalom
Zelizňákom – GEOS, Vyšná jedľová 51, zo dňa 26.6.2020, úradne uverený
Okresným úradom Stropkov, odbor katastra dňa 15.07.2020 pod č. G1-137/2020
z parcely registra „E“ KN č. 791, zapísaná na LV č. 470 v podiele 1/1, pre katastrálne
územie Chotča, obec Chotča;
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemky sa nachádzajú v oplotenom areáli
hospodárskeho dvora žiadateľa. Na pozemkoch sú postavené stavby, tvoria priľahlé
plochy k stavbám, sú na nich spevnené plochy a cesty vo vlastníctve žiadateľa. Pozemky
sú pre obec nevyužiteľné. Vzhľadom na nevyužiteľnosť pozemkov na iné účely
s prihliadnutím na to, že sú neoddeliteľnou súčasťou celku tvoriaceho hospodársky dvor
žiadateľa je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto
majetkom.
Požadovaná kúpna cena bude určená znaleckým posudkom.
Uznesenie č. 142/10 /2020
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť o odkúpenie pozemkov, PD Ondava Stropkov
žiada Obec Chotča o odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Chotča: pozemok na
parcele č. KN ,,C“ 227/1 vo výmere 785 m2, v kultúre orná pôda a pozemok par. č. ,,C“
227/2 vo výmere 256 m2, v kultúre zastavaná plocha a nádvorie zapísané na LV č.1
v k.ú. Chotča, ktorým vlastníkom je Obec Chotča. Dôvodom žiadosti je dobudovanie,
udržiavanie prístupovej cesty ku prenajatým pozemkom, ktoré využívajú na
poľnohospodársku výrobu, zber poľnohospodárskych plodín.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie podpísané dňa: 27.08.2020

