
UZNESENIE 

z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 11.12.2020 
 

 

     Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom 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 úprava rozpočtu obce na rok 2020 

                       7.  Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

                       8.   Informácia o záverečnom vyhodnotení a vyúčtovaní poskytnutých dotácii  

                             v roku 2020  

                       9.  Zhodnotenie práce obecného úradu a poslancov OZ pri plnení  

                            úloh v roku  2020 

                     10.  Rôzne 

                     11.  Návrh na uznesenie 

                     12.  Záver.               

      

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 164 zo dňa 11.12.2020 

k bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

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

Ján Moravec, Darina Rudyová, Miroslav Slivka 

Ospravedlnený: 0     
 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Viktor Bujdooš , Ján Kordoš     
Určenie zapisovateľa: Ing. Monika Cviklíková 

 

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 7     

Proti: 0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 165 zo dňa 11.12.2020 

k bodu č. 3 - Voľba členov návrhovej komisie  
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –             Bc. Erika Bujdošová 

                                                    Člen       -              Miroslav Slivka         

                                                    Člen       -              Radovan Bujdoš          

 

Za: 7    

Proti: 0      

Zdržal sa:  0        

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 166 zo dňa 11.12.2020 

k bodu č. 4 - Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní 

                      obecného  zastupiteľstva 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní  obecného  zastupiteľstva  

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.167 zo dňa 11.12.2020 

k bodu č. 5 - Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o peňažných obratoch od posledného rokovania OZ t. j. od 25.11.2020 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 168 zo dňa 11.12.2020 

k bodu č. 6 -  Prerokovanie a úprava rozpočtu obce na rok 2020 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE:   

Úpravu  rozpočtu obce na rok 2020 v znení schváleného návrhu. 

 

Za: 7    

Proti: 0      

Zdržal sa: 0          



Vladimír Čač, starosta obce 
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 169 zo dňa 13.12.2020 

k bodu č. 7  - Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
SCHVAĽUJE:     

a) Rozpočet obce na rok 2021 

b) Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry                            

 

Za: 7  

Proti: 0   

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce                              

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 170 zo dňa  11.12.2020 

k bodu č. 8  -Informácia o záverečnom vyhodnotení vybudovania oddychovej zóny v areáli  

futbalového ihriska v celkovej sume 5357,80 € 

Informácia o záverečnom vyhodnotení a vyúčtovaní poskytnutej dotácie na rozvoj športu na 

realizáciu projektu ,, Detské ihrisko“ č.p : PRS-796/2019/2, Podprogram č.2-  

Výstavka detských ihrísk v celkovej 8904,00 €    

Informácia o správe a výsledku administratívnej finančnej kontroly z MV SR Prezídia 

hasičského a záchranného zboru na základe ktorej neboli zistené žiadne nedostatky, kde 

celkové náklady projektu 36 049,86 €    

 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
SCHVAĽUJE:  
 

Za:  7 

Proti: 0   

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce                              

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 171 zo dňa 11.12.2020 

k bodu č. 9  - Zhodnotenie práce obecného úradu a poslancov OZ pri plnení  

                       úloh v roku  2020 

      
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
BERIE NA VEDOMIE: 

Vyhodnotenie práce obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva za  rok 2020.  

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 



Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 172 zo dňa 11.12.2020 

k bodu č. 10  -  Diskusia 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

BERIE NA VEDOMIE : 

A- Informáciu o podaní projektu  na Environmentálny fond na dokončenie rozostavanej 

vodnej stavby ,,Protipovodňová ochrana intravilánu  obce Chotča “  

B- Potrebu rekonštrukcie ,,Klubu mladých “ a balkóna v KSB Chotča pre potreby detí, 

mládeže aj fitness centra v obci  

C- Doplnenie a rozšírenie vianočnej výzdoby v obci v počte 7 ks 

D- Informáciu, že v katastrálnom území obce sa začali práce na vypracovaní ,,Projektu 

pozemkových úprav Chotča“ 

   

 Pozemkové úpravy zahŕňajú:  
zisťovanie vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom,  

sceľovanie, parceláciu, usporiadanie a rozmiestňovanie jednotlivých druhov pozemkov,  

 hraníc, optimalizáciu tvaru,  

 

 

S tým súvisí aj výkon právnych, terénnych, komunikačných, vodohospodárskych, protieróznych, 

ekologických a iných opatrení s cieľom zlepšiť výrobu, zlepšiť životné podmienky obyvateľstva a 

usporiadať vlastnícke vzťahy k pôde.  

Pozemkovými úpravami sa predovšetkým:  
 

odstránia nedostatky v evidencii pozemkov,  

zníži sa veľký počet spoluvlastníckych podielov k pozemkom,  

položí sa základ pre ďalší rozvoj územia,  

vytvoria sa podmienky pre trh s pôdou,  

vyrieši prístup vlastníkov k vlastným pozemkom,  

 

 

Hlavným cieľom pozemkových úprav je optimálne usporiadanie pozemkov v rámci katastrálneho 

územia, racionálne usporiadanie a využívanie poľnohospodárskej pôdy, ale najmä zabezpečenie a 

ochrana vlastníckych práv k pôde.  

Všetky kroky v oblasti pozemkových úprav preto smerujú k vytvoreniu takej 

poľnohospodárskej krajiny, ktorá bude predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj 

územia. 

 

 

 

 

 



SCHVAĽUJE:    

A- Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rozšírenie vianočnej výzdoby 

v obci  

B- Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rekonštrukcie  

,,Klubu mladých “ a balkóna v KSB Chotča  

 

DOPORUČUJE: 

     A- Uskutočniť výberové konanie na ťažbu dreva v obecnom lese do 23.12.2020 

 
SCHVAĽUJE: 

Za : 7  

Proti : 0 
Zdržal sa : 0 

 

Vladimír Čač , starosta obce       
 

                     

 

                                                                           Uznesenie  podpísané  dňa: 14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Vladimír Čač  

                                                                                                                   starosta obce 

 

 


