UZNESENIE
z dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA
zo dňa 25.06.2021

Obecné zastupiteľstvo na svojom 23. riadnom zasadnutí prerokovalo tento program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba členov návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní
obecného zastupiteľstva
Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
Informácie o prebiehajúcich a ukončených projektoch v prvej polovici
roka 2021
Informácia o stave projektu - ,,Rekonštrukcia domu smútku“
Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
na názov stavby : Zníženie energetickej náročnosti Obecného úrad Chotča
Informácia o projekte ,,Kanalizácia a ČOV Chotča“
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 194/2021 zo dňa 25.06.2021
k bodu č.2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 7 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Moravec,
Darina Rudyová, Ján Kordoš, Miroslav Slivka
Ospravedlnení: 0
URČUJE:
Overovateľov zápisnice: Ján Kordoš, Radovan Bujdoš
Zapisovateľku: Ing. Monika Cviklíková
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča
Za: 7 – Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Moravec,
Darina Rudyová , Ján Kordoš, Miroslav Slivka
Proti:0
Zdržal sa: 0

Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 195/2021 zo dňa 25.06.2021
k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení: Predseda - Ján Moravec
Člen
- Darina Rudyová
Člen
- Miroslav Slivka
Za:7
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 196/2021 zo dňa 25.06.2021
k bodu č. 4 programu – Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní OZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o plnení uznesení z posledných rokovaní obecného zastupiteľstva.
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 197/2021 zo dňa 25.06.2021
k bodu č. 5 programu – Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúceho rokovania OZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.BERIE NA VEDOMIE:
Informácia o peňažných obratoch od ostatného rokovania OZ
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 198/2021 zo dňa 25.06.2021
k bodu č. 6 programu – Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu o záverečnom účte obce za rok 2020.
Vladimír Čač, starosta obce
B. SCHVAĽUJE:
1. Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2020 bez výhrad
2. Vysporiadanie prebytku rozpočtu obce za rok 2020 v sume 152 810,75 € sa podľa zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z. n. p. usporiada takto :
a./ prídel do rezervného fondu, prebytok rozpočtov minulých rokov, v celkovej
sume 15 281,08 €

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 199/2021 zo dňa 25.06.2021
k bodu č.7 programu – Informácie o prebiehajúcich a ukončených projektoch v prvej polovici
roka 2021
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
Informácie o prebiehajúcich a ukončených projektoch v prvej polovici roka 2021
1. Oznámenie o schválení dotácie č.2132/2021, reg. č. 18779/2021- M ORF vo výške
50 000,00 € na realizáciu projektu na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie
detí formou detského ihriska.
2. Realizáciu prác II. etapy rekonštrukcie dolného cintorína, chodníka v dolnej časti
3. Potrebu realizácie rekonštrukčných prác v ZŠ Chotča
4. Informácie o jednaniach prebiehajúcich medzi obcou a VVS a.s. Košice
5. Potrebu výberu nového stavebného dozoru obce pri stavbe ,,Kanalizácia a ČOV Chotča“
B. SCHVAĽUJE:
1. Realizáciu projektu na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie
detí formou detského ihriska. Po schválení dotácie č.2132/2021, reg.č. 18779/2021- M ORF
vo výške 50 000,00 € obec dodá potrebnú dokumentáciu územia, dofinancuje zemné práce
aj úpravy dopadových plôch z vlastných zdrojov
2. Rekonštrukčné práce v kanceláriách ZŠ Chotča, zníženie a úprava stropu a vymaľovanie
stien a soklov v učebniach
Za:7
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 200/2021 zo dňa 25.06.2021
k bodu č. 8 programu – Informácia o stave projektu -,, Rekonštrukcia domu smútku “
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
Projekt ,, Dom smútku – rekonštrukcia objektu“ podľa Zmluvy o NFP , č.074PO220049 je po
oznámení administratívnej kontroly dokladov z verejného obstarávania. Sekciou projektových
podpôr PPA, neboli zistené nedostatky, ktoré by mali za následkov za následok korigovanie
oprávnených výdavkov v Zmluve o NFP, preto obec pristúpila k začatiu realizácie
rekonštrukcie objektu.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 201/2021 zo dňa 25.06.2021
k bodu č. 9 programu – Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie na názov stavby : Zníženie energetickej náročnosti Obecného úrad Chotča
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A: SCHVAĽUJE:
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
.
Tento návrh bol prerokovaný:
Obecným zastupiteľstvom, s odporúčajúcim stanoviskom schváliť: vypracovania projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie na názov stavby :
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Chotča
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:
Názov stavby: Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Chotča
Predmet služby:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu:
Energetický audit – návrh opatrení
Stavebná časť – podľa doporučení zo záveru energetického auditu , resp. zateplenie fasády,
zateplenie najvyššieho vykurovaného podlažia a výmena strechy, zateplenie najnižšieho
vykurovaného podlažia, výmena okien a dverí a návrh bezbariérového vstupu do objektu,
injektáž obvodového muriva proti vzlínaniu zemnej vlhkosti
Vykurovanie + TUV – návrh nového zdroja vykurovania a ohrevu teplej vody OZE
(obnoviteľný zdroj energie, v zmysle odporučenia zo záveru energetického auditu)
Vzduchotechnika – návrh núteného vetrania s rekuperáciou (podľa odporučenia zo záveru
energetického auditu)
Elektroinštalácia – výmena starých svietidiel za nové s úspornými LED zdrojmi (podľa
odporučenia zo záveru energetického auditu)
Statické riešenie stavby
Požiarna bezpečnosť stavby
Odhadované náklady stavby s výkazom výmer
PD odovzdaná v 6-tich vyhotoveniach + 1x CD
Termín dodania do 60 dní od podpisu zmluvy o poskytnutí služby

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 202/2021 zo dňa 25.06.2021
k bodu č. 10 programu : Informácia o projekte ,,Kanalizácia a ČOV Chotča“
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.BERIE NA VEDOMIE:
Obec zastúpená starostom obce, na osobnom stretnutí s vedením Envirofondu v Bratislave
dňa 02.06.2021 o 13.00 hod informovala o aktuálnom stave Výzvy B1-2020 aj navrhovaných
krokoch zo strany Envirofondu aj posledných skutočnostiach pri projekte ,,Kanalizácia
a ČOV Chotča“ podniknutých zo strany obce. Zároveň sme dohodli obojstranne korektný
postup, aby sme urýchlili procesy vedúce k čerpaniu finančných prostriedkov a získali názor
a prípadné návrhy pre zlepšenie vzájomnej spolupráce.
A: SCHVAĽUJE:
1. Vypracovanie vytýčenia čiastočných zmien trás a zakreslenie do novej projektovej
dokumentácie
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 203/2021 zo dňa 25.06.2021
k bodu č. 11 programu – Rôzne - Diskusia
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.BERIE NA VEDOMIE:
1. Konanie Dňa obce na 04.07.2021 o 15.00 hod v areáli futbalového ihriska
2. Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity dňa 01.05.2021 o 20.00 hod. z dôvodu
vybreženia potoka Žliabok. Správca toku SVP š. p. vykonal na uvedenom toku
zabezpečovacie práce, preto bol II. povodňový stupeň 18.06.2021 o 19.30 hod. odvolaný.
3. Potrebu zvolenia členov predstavenstva a náhradníka pri projekte pozemkových uprav
4. Stav prác v obecných lesoch a informácie o zabezpečení obyvateľov obce palivovým
drevom v prvom polroku 2021
5. Žiadosť Jána Cviklíka o povolenie na výstavbu prístrešku pri obecnej budove – sklade na
parcele KN registra ,,C“ p.č.549
6. Žiadosť p. Mgr. Marcely Harmadovej, r. Gojdičovej, Hrnčiarska 1601/34, Stropkov
o odkúpenie časti pozemku, parcely KN registra „C’’evidovaného na katastrálnej mape
pod č. 215, trvalé trávne porasty vo výmere 1728 m²
7. Žiadosť p. Vladislava Cviklíka, Chotča 61, 09021 Chotča o odkúpenie časti obecného
pozemku, z parcely KN registra „C’’evidovaného na katastrálnej mape pod č. 206/1,
trvalé trávne porasty vo výmere 4372 m²
8. Žiadosť p. Heleny Gonosovej, Chotča 59, 090 21 Chotča o odkúpenie časti pozemku, z
parcely KN registra „C’’evidovaného na katastrálnej mape pod č. 213, trvalé trávne
porasty vo výmere 1565 m²
9. Žiadosť p. Viery Gojdičovej, Chotča 60, 090 21 Chotča o odkúpenie časti pozemku, z
parcely KN registra „C‘‘ evidovaný na katastrálnej mape pod č. 211, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 1555 m²

10. Predloženie ,, Správy o pripravenosti obce Chotča po vypovedaní vojny, vyhlásení
vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie “ na
zasadnutie Bezpečnostnej rady okresu Stropkov dňa 28.06.2021 o 9.00 hod
11. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti sv. Petra a Pavla, Chotča o finančný príspevok
na nákup liturgických predmetov a lustra do farského chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla
v Chotči
12. Potrebu riešenia dopravnej situácie na ulici pri ZŠ Chotča

B. SCHVAĽUJE:
1. Konanie Dňa obce na 04.07.2021 zo začiatkom o 15.00 hod. v areáli futbalového ihriska
a vyčlenenie finančných prostriedkov podľa skutočných nákladov
2. Konanie obecného výletu na letné prírodné kúpalisko ,,Sninské rybníky“ dňa 20.07.2021
z odchodom o 7.00 hod od budovy Obecného úradu Chotča
3. Vyčlenenie finančných prostriedkov na dokončenie priepustov v obecnom lese
4. Zmluvu o dielo na vykonanie prečisky v poraste 424 A20 a 431C spolu v rozsahu 8,55 ha
a 3,66 ha a zalesnenie v dielci 403, 4800ks buka lesného s p. Jozefom Hudákom.
5. Zmluvu o dielo na vykonanie prečistky v poraste 399B v rozsahu 11,30 ha s p. Matúšom
Mitáľom.
6. Konanie uvítania detí do života pre deti s trvalým pobytom v obci Chotča, narodených v roku
2020/2021. Obec v stanovenom termíne v piatok 20.08.2021 o 16.30 hod. pozýva tieto deti
s ich rodičmi do priestorov Obecného úradu Chotča, aby sa zúčastnili slávnostného aktu
uvítania do života.
7. Finančný príspevok na nákup liturgických predmetov a lustra do farského chrámu sv.
apoštolov Petra a Pavla v Chotči vo výške 1000 €
8. Inštaláciu parkovacej závory k objektu Domu smútku (pri parkovaní vozidiel dochádza
k vytekaniu oleja a poškodzovaniu dlažby)
9. Odvodnenie dolného cintorína vľavo od prístupovej brány
10.Schvaľuje žiadosť Jána Cviklíka o povolenie na výstavbu prístrešku pri obecnej budove –
sklade na parcele KN registra ,,C“ p.č.549 . Technickým zhodnotením hmotného majetku a
nehmotného majetku podľa § 29 ods.1 zákona o dani z príjmov sa na účely tohto zákona
rozumejú výdavky na nadstavby, prístavby a stavebné úpravy.

Za: 7
Proti:0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie podpísané dňa: 25.06.2021

Vladimír Čač, starosta obce

