
  

 

UZNESENIE  

z dvadsiateho druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce  

CHOTČA  

zo dňa 23.04.2021  
  
Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom druhom 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. Informácia o práci základnej a materskej školy  

7. Zhodnotenie pripravenosti ŠK na novú futbalovú sezónu  

       Informácie o práci a činnosti DHZ Chotča po konaní VČS     

8. Informácia o projekte ,, Kanalizácia a ČOV Chotča “  

9. Informácie o stave prác v obecných lesoch Chotča      

10. Informácie o prebiehajúcich a schválených projektoch     

11. Príprava sviatku : Deň matiek   

12. Diskusia  

13. Návrh na uznesenie        

14. Záver.                

  

                         

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 183/2021 zo dňa 23.04.2021 k 

bodu č.2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

  

KONŠTATUJE:  

Počet prítomných:  Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Darina Rudyová,  

Ján Kordoš, Ján Moravec, Miroslav Slivka,  

  

Ospravedlnený: 0  

  

URČUJE:   

Overovateľov zápisnice: Darina Rudyová , Ján Kordoš  

    

SCHVAĽUJE:  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča  

  

Za : 7     

Proti:0     



Zdržal sa: 0  

Vladimír Čač , starosta obce  

   

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 184 /2021 zo dňa 23.04.2021 

k bodu č. 3 programu – 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. 185/2021 zo dňa 23.04.2021 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. 186 /2021 zo dňa 23.04.2021  

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. 187/2021 zo dňa 23.04.2021 k 

bodu č. 6  programu – Informácia o práci základnej a materskej školy  

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

  

BERIE NA VEDOMIE:   



Informáciu o práci základnej a materskej školy  

  

Konanie zápisu  detí do 1.ročníka  ZŠ Chotča  dňa 08.04.2021 len za prítomnosti rodičov, za 

dodržania prísnych hygienických podmienok .  

Informáciu o zapojení sa žiakov ZŠ do rôznych súťaží a prehliadok    

Informáciu o zápise detí do MŠ, ktorý sa bude konať v mesiaci máj 2021   

  

SCHVAĽUJE :  

A. Zakúpenie kancelárskeho nábytku do kancelárie riaditeľky ZŠ, 2 ks kresla, skrine,       

poličky a 2 ks tabúľ do učební    

B. Výrobu skriniek na mieru do šatne pre deti MŠ a výstavbu pieskoviska v letných 

mesiacoch   

C. Konanie ,, Školy v prírode“ vo Vysokých Tatrách pre 13 žiakov ZŠ Chotča 

pravdepodobne v mesiaci september      

  

            

Za: 7   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0     

Vladimír Čač , starosta obce  

  

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 188/2021 zo dňa 23.04.2021 k 

bodu č. 7  programu – Zhodnotenie pripravenosti ŠK na novú futbalovú sezónu  

Informácia o práci a činnosti  DHZ Chotča v roku 2021 a pripravenosť  jednotky  

DHZO na zásahy po preradení do kategórie B    

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

  

BERIE NA VEDOMIE:   

Informáciu pripravenosti ŠK na novú futbalovú sezónu  

Informáciu o stave a pripravenosti DHZ Chotča na plnenie úloh v roku 2021  

Žiadosť ŠK Chotča o dotáciu na športovú činnosť v roku 2021 bude aktuálne doplnená podľa 

epidemiologických opatrení prijatých v SR a oznámení zo strany SFZ o začiatku futbalovej 

sezóny    

  

Vladimír Čač , starosta obce  

  

SCHVAĽUJE :  

A. Zakúpenie potrebného výstroja a doplnenie materiálno-technickej základne pre družstvo  

DHZO Chotča po pridelení dotácie na účet obce   

B:Vykonanie periodickej prehliadky vozidla IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus, s 

úhradou vo výške 397,00 € s DPH.   

C:Vykonanie  kurzu pre člena DHZO pre získanie  preukazu  na obsluhu ručnej motorovej 

reťazovej píly  

  

Za: 7  



Proti: 0   

Zdržal sa: 0     

Vladimír Čač , starosta obce  

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 189/2021 zo dňa 23.04.2021 k 

bodu č. 8  programu – Informácia o projekte ,, Kanalizácia a ČOV Chotča “ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

  

BERIE NA VEDOMIE :   

A. Zaslanie výzvy na doplnenie odpovede k požiadavkám obce Chotča k realizácii stavby 

,,Kanalizácia a ČOV Chotča“   

Obec Chotča na základe uznesenia OZ Chotča č. 182/2021 zo dňa 26.2.2021 požiadala listom 

č. OcÚ-67/2021 zo dňa 1.3.2021 PD Ondava Stropkov, dodávateľa vyššie uvedenej stavby, o 

stanovisko k dôležitým podmienkam a požiadavkám nevyhnutných k realizácii stavby v súlade 

s podmienkami Zmluvy o poskytnutie podpory z EF formou dotácie na jej dokončenie a 

uvedenie do prevádzky, a požiadavky na potenciálneho prevádzkovateľa zrealizovanej stavby 

VVS, a.s. Košice.  

  

B. Zaslanie monitorovacej správy č. 2 za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021  na  

poskytnutú dotáciu, projekt ,, Kanalizácia a ČOV Chotča “podľa Zmluvy č.146978 08 U01 na 

Environmentálny fond SR   

  

C. Zaslanie výzvy na realizáciu diela : ,,Kanalizácia a ČOV Chotča" pre PD Ondava Stropkov  

Na základe Zmluvy o dielo č. 4/2002 v znení Dodatkov č. 1 až 9 (ďalej len „zmluva o dielo“) 

a Dohody o prevzatí práv a záväzkov, na základe ktorej namiesto pôvodného zhotoviteľa 

(EKOREK, družstvo) ste vstúpili do postavenia nového zhotoviteľa, ste sa zaviazali pre Obec  

Chotča zrealizovať dielo: ,,Kanalizácia a ČOV Chotča".(celé znenie k nahliadnutiu na 

Obecnom úrade Chotča )  

D. Stanovisko PD Ondava Stropkov k požiadavkám objednávateľa, obce Chotča, kde 

nezodpovedané požiadavky objednávateľa budú doložené do 30.04.2021   

  

SCHVAĽUJE :  

A. Kontrolu zrealizovaných úsekov kamerovým systémom, ktorý bude slúžiť pre potreby 

zhotoviteľa, obce aj VVS a.s. Košice     

B. Prevádzkovanie diela len odborne spôsobilou spoločnosťou, t.j. VVS Košice a.s.  

  

Vladimír Čač , starosta obce  

  

Za: 7   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0     

Vladimír Čač , starosta obce  

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 190/2021 zo dňa 23.04.2021 k 

bodu č. 9  programu – Informácie o stave prác obecných lesoch Chotča   



   

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

  

BERIE NA VEDOMIE :   

Potrebu zalesnenia, ktoré sa bude vykonávať v poraste 403, na prvom východisku od 

maringotky, kde uhadzovanie prebiehalo  v jeseni 2020. Plocha na zalesnenie je 0,60 ha, je tam 

naplánovaných 4800 ks buka ( 8000 ks/ha je normovaný počet sadeníc u buka lesného ). Ďalšie 

východisko, bude je  potrebné v lete uhádzať a pripraviť na jesenné, prípadne jarné zalesnenie 

v roku 2022, podľa finančnej situácie, na ploche plocha 0,35 ha.  

Prerezávky v tomto roku je potrebné urobiť na  cca 21 ha., t.j. do konca roku 2021. Je to porast 

399B ( Revákové lúky ) na ploche 11,30 ha a v poraste 424 A20 ( Radivoj ) na ploche 8,55 ha. 

Urobiť prebierky do 50 rokov,  na ploche cca 20 ha a 550 m3. Potrebu uhadzovania haluziny  

po zimných ťažbách, príprava palivového dreva v jarných a letných mesiacoch podľa potreby 

občanov obce. V jeseni a zime 2021 pokračovanie, resp. dokončenie rozrobených porastov v 

rubnej ťažbe, t. j.  porast 400 , 401 a porast 402.  

  

SCHVAĽUJE:   

A. Zakúpenie 4800 ks sadeníc buka lesného a jeho výsadbu v obecnom lese v poraste 403 

na ploche 0,60 ha.  

B. Predlženie zmlúv na spracovanie drevnej hmoty, palivového dreva a jeho odvoz 

obyvateľom obce podľa zoznamu      

C. Vykonanie prerezávok a prebierok na uvedených parcelách, potrebu výberu 

zhotoviteľov diela prerezávok a prebierok v roku 2021     

D. Uzatvorenie nájomných a kúpno-predajných zmlúv s vlastníkmi pozemkov na 

,,Revákových lúkach“ parcele E KN č.1036/4 vo výmere 39 129 m2 , na základe vypracovaného 

znaleckého posudku aj Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 177/2021 zo dňa 

26.02.2021   

  

  

Za: 7       

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Vladimír Čač , starosta obce  

   

  

 Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 191/2021 zo dňa 23.04.2021 

k bodu č. 10  programu – Informácia o prebiehajúcich a schválených projektoch  

  

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

  

BERIE NA VEDOMIE:  

 Zaslanie výzvy na predloženie  cenových ponúk  –  

 Príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na stavbu :  

 Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy v obci Chotča    

SCHVAĽUJE:   

A. Zaslanie objasnenia na PPA - Sekciu projektových podpôr, pri predmete zákazky  

    ,,Dom smútku – rekonštrukcia objektu“     



B. Zaslanie projektu ,, Program obnovy dediny 2021“ v areáli ZŠ a MŠ  s.č.175      

vo výške 5000,00 €  

  

  

Za: 7    

Proti:  0   

Zdržal sa: 0     

Vladimír Čač , starosta obce  

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 192/2021 zo dňa 23.04.2021 k 

bodu č. 11  programu – Príprava sviatku : Deň matiek  

  

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

  

SCHVAĽUJE:   

A. Organizačnú a obsahovú prípravu obecných osláv Dňa matiek predbežne na deň  

09.05.2021  podľa aktuálnej situácie v štáte  

B. Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 7 € na osobu ( matku ) a na zakúpenie   

vecného daru aj pri nekonaní osláv v sále kultúrneho domu     

  

 Za: 7    

Proti:  0   

Zdržal sa: 0     

Vladimír Čač , starosta obce  

  

  

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 193/2021 zo dňa 23.04.2021 k 

bodu č. 12  programu – Rôzne, diskusia    

     

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

  

BERIE NA VEDOMIE:  

A. Žiadosť p. Kataríny Potomovej o vyriešenie opakujúcich sa problémov v BD č. 188  

B. Potrebu vyčistenia priekopy, od domu p. Jána Moravca až po zákrutu pri parcele   

      PharmDr. Tibora Ščešňáka, vpravo pri komunikácii     

C. Potrebu opráv miestnych komunikácii, výtlkov a vysprávku asfaltovou zmesou podľa 

klimatických podmienok do konca júla 2021    

D. Informáciu o potrebe rozšírenia verejného osvetlenia pri cestách na cintoríny, podľa 

aktuálnych výziev vyhlásených v SR       

E. Informáciu o odstránení a likvidácii čiernych skládok v extraviláne obce, ich riešenie v 

spolupráci s Okresným úradom Stropkov, odborom starostlivosti o životné prostredie a 

Policajným zborom SR     

  

Vladimír Čač , starosta obce  

  

  

  



  

SCHVAĽUJE:   

A. Terénne úpravy a výstavbu oplotenia pri Hasičskej zbrojnici       

B. Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu E KN č.1036/4 o výmere 39 129 m2, zapísaná 

na LV č 554, k.ú. Chotča tzv. ,, Revakových lúkach“ na základe, ktorej bude vlastníkom 

pozemkov ponúknutá zmluva o nájme pozemku, alebo odkúpení ich podielov, ktorých 

uzatvorenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Chotča Uznesením č.177/2021  bod č.6 

zo dňa 26.02.2021.        

C. Zakúpenie priemyselného vysávača a rádia do posilňovne pri KM Chotča  

D. Rozšírenie rozhlasovej siete v obci o 5 ks reproduktorov    

E. Vypracovanie všetkých požiarnych,  a revíznych odborných prehliadok  budov vo 

vlastníctve obce podľa platných predpisov      

F. Odmenu starostovi obce za vykonávanú činnosť kontaktnej osoby pri príprave, priebehu 

a vykonaní sčítania obyvateľov, odmenu v sume 1000 € 

G. Konanie obecného zájazdu dňa 11.06.2021-13.06.2021  s odchodom o 6:00 od Obecného 

úradu zájazd na Moravu s prehliadkou obce Velehrad, Modrá a Mikroregiónu Buchlov, 

alebo regiónu Liptov v SR.  Zájazd sa uskutoční len za predpokladu, že to dovolia 

epidemiologické a pandemické opatrenia prijaté v SR a ČR. Konkrétne podmienky a cena 

zájazdu budú určené neskôr, aj podľa záujmu občanov obce.  

H. Opravu poškodených omietok a vymaľovanie stien v obecnom nájomnom byte p. Kataríny   

Potomovej, ktoré sú poškodené plesňou a zavlhnutím muriva   

I. Rekonštrukciu  miestnych komunikácii, opravu výtlkov a vysprávku asfaltovou zmesou 

podľa klimatických podmienok do konca júla 2021, vyčistenie priekopy na ulici od 

rodinného domu  Moravcových po zákrutu v smere na dolný cintorín, vpravo od cesty   

  

  

Za: 7   

Proti: 0  

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce  

  

  

  

   

Uznesenie podpísané dňa:  26.04.2021  

  

  

  

  

                                                                                                     Vladimír Čač , starosta obce  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  


