
UZNESENIE  

z mimoriadneho šestnásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce CHOTČA  zo dňa  02.10.2020 
 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dnešnom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo tento 

program: 

 

 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Prerokovanie prijatia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od  Ministerstva financií 

Slovenskej republiky v sume 12 500,00 € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 

5. Diskusia 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver.  

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.142 zo dňa 02.10.2020 

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

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných:7  

Ospravedlnený: 0    

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Radovan Bujdoš, Miroslav Slivka   

Zapisovateľku: Ing. Monika Cviklíková 

 

SCHVAĽUJE: 

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 7  - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, 

Darina Rudyová, Ján Kordoš, Ján Moravec, Miroslav Slivka, 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 143 zo dňa 02.10.2020 

k bodu č. 3 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 



VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –    Ján Moravec                    

                                                    Člen       -     Darina Rudyová                                

                                                    Člen       -     Ján Kordoš                       

 

Za: 7 – - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, 

Darina Rudyová, Ján Kordoš,Ján Moravec, Miroslav Slivka 

Proti: 0      

Zdržal sa: 0        

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 144 zo dňa 02.10.2020 

k bodu č. 4 programu – Prerokovanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od 

Ministerstva financií Slovenskej republiky v sume 12 500,00 € na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 .  

Tento návrh bol prerokovaný: 

 
 

Obecným zastupiteľstvom, s doporučujúcim stanoviskom  schváliť: 

    a) prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej 

republiky v sume 12 500,00 € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 
 

NÁVRH NA UZNESENIE: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Chotči v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 17 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

a) SCHVAĽUJE: 
 

   a) prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej 

republiky v sume 12 500,00 € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 
 

b) ODPORUČUJE: 
    

Starostovi obce Chotča zapracovať prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od 

Ministerstva financií Slovenskej republiky v sume 12 500,00 € na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 do schváleného rozpočtu 

 

 

SCHVAĽUJE:  

  

Za: 7  – Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, 



Darina Rudyová, Ján Kordoš, Ján Moravec, Miroslav Slivka 

Proti:  0     

Zdržal sa:  0       

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 145 zo dňa 02.10.2020 

k bodu č. 5 programu – Diskusia 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  
 

a) Informáciu o zrealizovaných a stave rozpracovaných projektov v obci za obdobie od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva  

b) Informáciu starostu obce o možnosti vypracovania dokumentácie na existujúci stav budovy 

Obecného úradu a KSB Chotča, podľa požiadaviek objednávateľa   

c) Potrebu riešenia parkovania pri bytových jednotkách v obci  

d) Informáciu o projektoch zmeraných na poskytnutie finančného príspevku na podporu    

    vytvárania pracovných miest na UOZ v rámci projektu ,, Pracuj, zmeň svoj život “   

 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

SCHVAĽUJE:  

a) Začiatok realizácie prác v areáli futbalového ihriska, vybúranie starých základov, výstavbu 

altánku a prvkov pri projekte    ,,Vybudovanie oddych. zóny v areáli futbal. ihriska “  

 

NESCHVAĽUJE : 

 b) Vypracovanie dokumentácie na existujúci stav budovy Obecného úradu a KSB Chotča,  

podľa požiadaviek objednávateľa z dôvodu, že obec disponuje touto dokumentáciou   

 

ODPORUČUJE : 
c) Pozvať na budúce rokovanie obecného zastupiteľstva nájomníkov a vlastníkov bytových 

jednotiek na prerokovanie a prijatie opatrení súvisiacich s parkovaním pred BJ č.138    

 

Za: 7  – Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, 

Darina Rudyová, Ján Kordoš, Ján Moravec, Miroslav Slivka 

Proti:  0     

Zdržal sa:  0       

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie podpísané dňa: 05.10.2020 

 

 

                                                                                                     Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 


