UZNESENIE
z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA
zo dňa 26.02.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom prvom 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 hospodárenia v obecných lesoch za rok 2020
a schválenie plánu práce v obecnom lese na rok 2021
7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2020
8. Informáciu o správe nezávislého audítora , informácia o stave
prebiehajúcich aj rozpracovaných projektov
9. Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventúry majetku
obce k 31.12.2020
10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu za
rok 2020 podľa §10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme
11. Diskusia ,
12. Návrh na uznesenie
13. Záver.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 173/2021 zo dňa 26.02.2021
k bodu č.2 programu – 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: Miroslav Slivka, Radovan Bujdoš
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča
Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 174/2021 zo dňa 26.02.2021

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda
Člen
Členka

-

Viktor Bujdoš
Ján Moravec
Bc. Erika Bujdošová

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 175/2021 zo dňa 26.02.2021
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. 176/2021 zo dňa 26.02.2021
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. 177/2021 zo dňa 26.02.2021
k bodu č. 6 programu – Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2020
a schválenie plánu práce v obecnom lese na rok 2021
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2020
V rámci tohto bodu ponúkol informácie LOH Ing. Martin Hanák.
Ťažba v roku bola v rozsahu celkom
..... 445,33 m3
Predaj konečnému odberateľovi
..... 38,36 m3 trieda A,B
Predaj vlákniny 2020
..... 88,00 m3
Predaj palivového dreva obyvateľom obce .... 318,97m3

Informácie o pláne činnosti a starostlivosti , ťažbe drevnej hmoty v obecnom lese plánovej na
2. rok platnosti PSL, aj ťažbových úloh.
Ťažba bola plánovaná v obecných lesoch na rok 2021v týchto porastoch, kde aj obec vybrala
po vyhodnotení cenových ponúk uchádzačov, týchto zhotoviteľov:
Zhotoviteľ p. Ľubomír Madej: vykoná dielo v celkom rozsahu 1200 m3 v dielci
č.403,398,402 z toho 500 pm palivového dreva, podľa Zmluvy o dielo.
Zhotoviteľ p. Juraj Homoľa: firma-JUHOFOREST ,s.r.o. vykoná dielo v lesných dielcoch
objednávateľa , konkrétne v dielci č.400. a 401.v celkovom rozsahu minimálne 1000 m3 podľa
Zmluvy o dielo.
SCHVAĽUJE :
a) Plánu práce v obecnom lese na rok 2021
b) Cenu palivového dreva na rok 2021 : 8 cm – 15 cm hr. - 275,00 € za 10 mp
nad 15 cm a štiepané palivové drevo - 328,00 € za 10 mp
DOPORUČUJE:
Vyriešiť prenájom skládky dreva na ,,Revákových lúkach“ s dotknutými 14-timi vlastníkmi
pozemkov na parcele E 1036/4 , na celkovej výmere 3,9129 ha. Vypracovať nájomné zmluvy
pre potreby obce, prenajatá parcela bude slúžiť na skládku dreva , cena za prenájom bude
ponúknutá 200,00 € / ha / rok.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 178/2021 zo dňa 26.02.2021
k bodu č. 7 programu – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2020
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
Plnenie rozpočtu obce za rok 2020 bez pripomienok.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
DOPORUČUJE:
Starostovi obce: Predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva najneskôr do 30.06.2021
záverečný účet hospodárenia obce za rok 2020.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 179/2021 zo dňa 26.02.2021
k bodu č. 8 programu – Správa nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky
a výročnej správy k 31.12.2019
BERIE NA VEDOMIE: Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej
závierky a výročnej správy k 31.12.2019 vykonanú zodpovedným audítorom
Ing. Michalom Lažom, ML – audit, s.r.o.
Na základe správy z overenia dodržiavania povinnosti Obce podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov bolo konštatované, že Obec Chotča konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách .Stav vykázaného dlhu a návratných zdrojov podľa overenia je
zhodný so stavom v účtovnej závierke. Neboli zistené nedodržiavania pravidiel používania
návratných zdrojov financovania a celková suma dlhu návratných zdrojov financovania je pod
požadovanou zákonnou hranicou. Stav záväzkov po lehote splatnosti neprekračuje povolenú
hranicu k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka.
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 180/2021 zo dňa 26.02.2021
k bodu č. 9 programu – Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventúry majetku
obce k 31.12.2020
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. SCHVAĽUJE:
Správu inventarizačnej komisie o stave majetku obce ku dňu 31.12.2020
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 181/2021 zo dňa 26.02.2021
k bodu č. 10 programu – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu za rok 2020 podľa §10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Oznámenie Komisie na ochranu verejného záujmu, verejného poriadku a životného
prostredia pri výkone funkcií verejných funkcionárov o doručení Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2020.
Vladimír Čač, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 182/2021 zo dňa 26.02.2021
k bodu č. 11 programu – Diskusia
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Žiadosť p. Stanislava Madeja o príspevok na bývanie na palivové drevo a zaplatenie
poplatkov za pripojenie na el. sieť vo výške 200 €
b) Potrebu vyhlásenia oznamu pre občanov, ktorí majú záujem o palivové drevo v roku 2021,
že do 15.04.2021 sa bude zapisovať do poradovníka, kde je možné sa prihlásiť aj telefonicky,
na čísle : 054 / 742 2774
c) Zakúpenie staršieho motorového vozidla KIA CEED r.v.2012, 77 kW, 1396 cm3, na
základe predchádzajúceho uznesenia OZ pre potreby obce, v cene 2700,00 €
d) Informáciu o stave prác pri rekonštrukciách v priestoroch novej posilňovne, Klubu
mladých a bývalej kancelárii lesného hospodára obce
e) Informáciu o hospodárení Športového klubu Chotča v roku 2020
Príjem ŠK Chotča z rozpočtu obce bol : 1000,00€.
Príjmy celkom ŠK Chotča :
2632,84 €
Výdaje celkom ŠK Chotča :
2578,39 €
Zostatok na účte k 31.12.2020 :
54,45 €
f) Informácia o projekte :,, Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho
rozvoja v okrese Stropkov “ zo začiatkom realizácie od 01.03.2021
Hlavnou aktivitou projektu je : Tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných
dokumentov v obci Chotča.
Ide o dokumenty a projekty najmä v oblasti regionálneho rozvoja, program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce, ale aj program rozvojovej investičnej činnosti, komunikácia
s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora implementácii
existujúcich projektov. Vyššie uvedenými činnosťami dôjde k naplneniu výstupov
smerujúcich k realizácii opatrení vedúcich k realizácii opatrení vedúcich k naplneniu iniciatív
Európskej komisie týkajúcich sa regiónov a miestnej územnej samosprávy alebo špecifických
priorít v menej rozvinutých regiónoch SR.
g) Informácia o budúcej výstavbe ,,18 bytových jednotiek v obci Chotča“ novostavba
s navrhnutým umiestnením na pozemku parc.č .KNC 217/9, k.ú. Chotča
h) Informáciu o potrebe rekonštrukcie chodníka v areáli dolného cintorína, odvodnení
povrchových vôd a dokončení terénnych prác pri plote, príjazdovej ceste
Vladimír Čač, starosta obce

B. SCHVAĽUJE:
a) Zakúpenie vecných darov pre všetkých obyvateľov obce Chotča, ktorí sa v rokoch
2020 -2021 dožívajú jubilea - 80,85,90 vo výške 30,00 € na jedného jubilanta
b) Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení program ,,Podpora cyklodopravy a cykloturizmu “ na vytvorenie ďalšej verejnoprospešnej
infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu.
Predkladané projekty obcou Chotča v roku 2021:
1- Výstavba prírodného amfiteátra v areáli ŠK Chotča

2- Výstavba zvonice na pamiatku dreveného kostolíka Všetkých svätých z roku 1639
spolu vo výške 59 769,17 €
c) Prípravu projektu ,, Program obnovy dediny 2021“ v areáli ZŠ a MŠ s.č.175
vo výške 5000,00 €
d) Podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny na MPSVaR SR
vo výške 50 000,00 €
e) Zaslanie výzvy pre dodávateľa na projekte ,,Kanalizácia a ČOV Chotča“ na základe
pripomienok obce, doplnenie informácii aj požiadaviek pre budúceho prevádzkovateľa
f) Rekonštrukciu WC a chodby pri Klube mladých v KSB Chotča
g) Zakúpenie záhradného stĺpika na vodu k hornému cintorínu , dokončenie pripojenia
z vodného zdroja a práce s tým spojené
h) Pokračovanie dokončovacích prác pri dolnom cintoríne a opravu chodníka
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
C. NESCHVAĽUJE:
Žiadosť p. Stanislava Madeja o príspevok na bývanie na palivové drevo a zaplatenie poplatkov
za pripojenie na el. sieť vo výške 200 €
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie podpísané dňa: 01.03.2021
Vladimír Čač
starosta obce Chotča

