UZNESENIE
Z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
CHOTČA
zo dňa 20.08.2021

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom štvrtom 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 plnenia rozpočtu v SR a obci Chotča za prvý polrok 2021
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Chotča z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľov
7. Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský
rok 2021/2022
8. Informácie o prebiehajúcich projektoch a ich vyhodnotenie za I. polrok
9. Informácia o plnení úloh na úseku hospodárenia v obecných lesoch
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 204/2021 zo dňa 20.08.2021
k bodu č.2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová,
Ján Kordoš, Miroslav Slivka
URČUJE:
Overovateľov zápisnice: Darina Rudyová, Radovan Bujdoš

SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča
Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová, Ján Kordoš,
Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 205/2021 zo dňa 20.08.2021
k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda – Bc. Erika Bujdošová
Člen
- Ján Kordoš
Člen
- Miroslav Slivka
Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová, Ján Kordoš,
Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 206/2021 zo dňa 20.08.2021
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. 207/2021 zo dňa 20.08.2021
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 t. j. od 25.06.2021
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 208/2021 zo dňa 20.08.2021
k bodu č. 6
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v SR a obci Chotča za prvý polrok 2021
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Chotča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov pre žiadateľov
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
A. Informáciu o plnení rozpočtu obce za prvý polrok v SR aj obci Chotča 2021
B. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Chotča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších
predpisov pre žiadateľov
A. Oznam, že prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov miest a obcí v júli
2021 bude vo výške cca 231,225 mil. euro, čo bude o cca 48,619 mil. euro viac ako bolo
poukázané v júli 2020 ( 182,606 mil. euro). Celkový hotovostný prevod dane za 7 mesiacov
2021 bude v sume 1. 316,204 mil. eur, čo je o 2,1 % viac ako za rovnaké obdobie 2020
( 1.289,136 mil. eur).Júlový prevod výnosu bude tvoriť 10,65% z pôvodného rozpočtu verejnej
správy pre mestá a obce na rok 2021 (2.171,494 mil. euro). Celkovo 31.7.2021.bude rozpočet
naplnený na cca 60,61 %.
Prevod dane z príjmu fyzických osôb do rozpočtu obce Chotča za 1.polrok 2021 bol vo výške
109 028,00 €, čo je o 2615,00 € menej ako v 1.polroku 2020, keď príjem výnosu dane z príjmu
bol vo výške 111 643,00 €.
Výpadok výnosu dane z príjmov fyzických osôb bol v obci v roku 2020 vo výške 12 587,00 €
B. SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 208/2021/1-A1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce Chotča z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku
obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľku Mgr. Marcelu Harmadovú rod. Gojdičovú,
bytom Hrnčiarska 1601/34, Stropkov.
Predmetom prevodu obecného majetku bude pozemok, parcela registra „C“ KN č. 215/2,
druh pozemku trvalý trávny porast, vo výmere 566 m2, vytvorený Geo-plánom číslo
1061/2021, vyhotovenom zhotoviteľom GEODÉZIA M Stropkov, Ing. Radovan Motyka dňa
21.7.2021, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor dňa 22.7.2021
pod č. G1-165/2021 z parcely CKN 215, katastrálne územie Chotča, Obec Chotča, zapísané
na LV č. 1 v podiele 1/1.
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemok sa nachádza v intraviláne obce a je
priľahlým pozemkom k pozemku v podielovom spoluvlastníctve žiadateľky a tvorí s ním
súvislý celok. Pre obec je pozemok trvalo nevyužiteľný. Žiadateľka a jej právny
predchodcovia užívajú a obhospodarujú uvedenú parcelu viac ako 50 rokov. Na parcele sa
nachádzajú trvalé porasty ( ovocné stromy). Pozemok je oplotený.

Vzhľadom na nevyužiteľnosť pozemku na iné účely je predpoklad, že obci by sa nepodarilo
iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
Požadovaná kúpna cena bude určená znaleckým posudkom. Všetky náklady spojené
s prevodom bude znášať kupujúca.
B.SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 208/2021/1-A2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať nehnuteľný majetok obce Chotča do nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľku Mgr. Marcelu Harmadovú rod.
Gojdičovú, bytom Hrnčiarska 1601/34, Stropkov.
Predmetom nájmu obecného majetku bude pozemok, parcela registra „C“ KN č. 215/1, druh
pozemku trvalý trávny porast, vo výmere 1162 m2, vytvorená Geo-plánom číslo 106/2021,
vyhotovenom zhotoviteľom GEODÉZIA M Stropkov, Ing. Radovan Motyka dňa 21.7.2021,
úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor dňa 22.7.2021 pod č. G1165/2021 z parcely CKN 215, katastrálne územie Chotča, obec Chotča, zapísané na LV č. 1
v podiele 1/1. Účelom prenájmu je využívanie pozemku na pestovanie plodín. Doba nájmu je
na dobu určitú 10 rokov. Nájom je odplatný. Výška nájmu je určená vo výške 0,03 eur za m2
za rok.
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemok sa nachádza v intraviláne obce a pre
obec je dočasne nevyužiteľný. Parcela sa nachádza v susedstve s nehnuteľnosťami
v spoluvlastníctve žiadateľky, tvorí s nimi súvislý celok v teréne oplotený. Žiadateľka
pozemok dlhodobo udržiava.
Všetky náklady spojené s prenájmom bude znášať nájomca.
B.SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 208/2021/2-B1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce Chotča z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku
obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľa Vladislav Cviklík, bytom Chotča 61.
Predmetom prevodu obecného pozemku bude pozemok, parcela registra „C“ KN č. 206/4,
druh pozemku trvalý trávny porast, vo výmere 366 m2, vytvorený Geo-plánom číslo
109/2021, vyhotovenom zhotoviteľom GEODÉZIA M Stropkov, Ing. Radovan Motyka dňa
21.7.2021, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor dňa 22.7.2021
pod č. G1-168/2021 z parcely CKN 206/1, katastrálne územie Chotča, obec Chotča, zapísané
na LV č. 1 v podiele 1/1.
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemok sa nachádza v intraviláne obce a je
priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Pre obec je pozemok trvalo
nevyužiteľný. Žiadateľ užíva a obhospodaruje uvedenú parcelu asi od roku 1969. Pozemok
je oplotený a tvorí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa súvislý celok.
Vzhľadom na nevyužiteľnosť pozemku na iné účely je predpoklad, že obci by sa nepodarilo
iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.

Požadovaná kúpna cena bude určená znaleckým posudkom. Všetky náklady spojené
s prevodom bude znášať kupujúca.

B.SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 208/2021/B2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať nehnuteľný majetok obce Chotča do nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľa Vladislav Cviklík, bytom Chotča
61.
Predmetom nájmu obecného majetku bude pozemok, parcela registra „C“ KN č. 206/5, druh
pozemku trvalý trávny porast, vo výmere 1328 m2, vytvorená Geo-plánom číslo 109/2021,
vyhotovenom zhotoviteľom GEODÉZIA M Stropkov, Ing. Radovan Motyka dňa 21.7.2021,
úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor dňa 22.7.2021 pod č. G1168/2021 z parcely CKN 206/1, katastrálne územie Chotča,obec Chotča, zapísané na LV č. 1
v podiele 1/1. Účelom prenájmu je využívanie pozemku na pestovanie plodín. Doba nájmu je
na dobu určitú 10 rokov. Nájom je odplatný. Výška nájmu je určená vo výške 0,03 eur za m2
za rok.
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemok sa nachádza v intraviláne obce a pre
obec je dočasne nevyužiteľný. Parcela sa nachádza v susedstve s nehnuteľnosťami
v spoluvlastníctve žiadateľa a tvorí s nimi súvislý celok. Žiadateľ pozemok dlhodobo
udržiava.
Všetky náklady spojené s prenájmom bude znášať nájomca.
B.SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 208/2021/C1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce Chotča z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku
obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľku Gonosová, bytom Chotča 59.
Predmetom prevodu obecného pozemku bude pozemok, parcela registra „C“ KN č. 213/2,
druh pozemku trvalý trávny porast, vo výmere 517 m2, vytvorený Geo-plánom číslo
107/2021, vyhotovenom zhotoviteľom GEODÉZIA M Stropkov, Ing. Radovan Motyka dňa
21.7.2021, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor dňa 22.7.2021
pod č. G1-166/2021 z parcely CKN 213, katastrálne územie Chotča, obec Chotča, zapísané
na LV č. 1 v podiele 1/1.
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemok sa nachádza v intraviláne obce a je
priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľky a tvorí s ním súvislý celok Pre
obec je pozemok trvalo nevyužiteľný. Žiadateľka užíva a udržiava uvedenú parcelu asi 60
rokov. Na parcele sa nachádzajú trvalé porasty ( ovocné stromy). Pozemok je oplotený.

Vzhľadom na nevyužiteľnosť pozemku na iné účely je predpoklad, že obci by sa nepodarilo
iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
Požadovaná kúpna cena bude určená znaleckým posudkom. Všetky náklady spojené
s prevodom bude znášať kupujúca.
B.SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 208//2021/C2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať nehnuteľný majetok obce Chotča do nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľku Helena Gonosová, bytom Chotča
59.
Predmetom nájmu obecného majetku bude pozemok, parcela registra „C“ KN č. 213/1, druh
pozemku trvalý trávny porast, vo výmere 1048 m2, vytvorená Geo-plánom číslo 107/2021,
vyhotovenom zhotoviteľom GEODÉZIA M Stropkov, Ing. Radovan Motyka dňa 21.7.2021,
úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor dňa 22.7.2021 pod č. G1166/2021 z parcely CKN 213, katastrálne územie Chotča, obec Chotča, zapísané na LV č. 1
v podiele 1/1. Účelom prenájmu je využívanie pozemku na pestovanie plodín. Doba nájmu je
na dobu určitú 10 rokov. Nájom je odplatný. Výška nájmu je určená vo výške 0,03 eur za m2
za rok.
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemok sa nachádza v intraviláne obce a pre
obec je dočasne nevyužiteľný. Parcela sa nachádza v susedstve s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve žiadateľky, tvorí s nimi súvislý celok. Žiadateľka pozemok dlhodobo udržiava,
v teréne je súvisle oplotený.
Všetky náklady spojené s prenájmom bude znášať nájomca.
B.SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 208/2021/D1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce Chotča z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb o majetku
obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľku Viera Gojdičová, bytom Chotča 60.
Predmetom prevodu obecného pozemku bude parcela registra „C“ KN č. 211/2, druh
pozemku trvalý trávny porast, vo výmere 402 m2, vytvorený Geo-plánom číslo 108/2021,
vyhotovenom zhotoviteľom GEODÉZIA M Stropkov, Ing. Radovan Motyka dňa 21.7.2021,
úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor dňa 22.7.2021 pod č. G1167/2021 z parcely CKN 211, katastrálne územie Chotča, obec Chotča, zapísané na LV č. 1
v podiele 1/1.
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemok sa nachádza v intraviláne obce a je
priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľky a tvorí s ním súvislý celok. Pre
obec je pozemok trvalo nevyužiteľný. Žiadateľka užíva a udržiava uvedenú parcelu asi 60
rokov. Na parcele sa nachádzajú trvalé porasty ( ovocné stromy). Pozemok je oplotený.

Vzhľadom na nevyužiteľnosť pozemku na iné účely je predpoklad, že obci by sa nepodarilo
iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
Požadovaná kúpna cena bude určená znaleckým posudkom. Všetky náklady spojené
s prevodom bude znášať kupujúca.
B.SCHVAĽUJE:
Uznesenie č. 208//2021/D2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenechať nehnuteľný majetok obce Chotča do nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľku Viera Gojdičová, bytom Chotča
60.
Predmetom nájmu obecného majetku bude pozemok, parcela registra „C“ KN č. 211/1, druh
pozemku trvalý trávny porast, vo výmere 1153 m2, vytvorená Geo-plánom číslo 108/2021,
vyhotovenom zhotoviteľom GEODÉZIA M Stropkov, Ing. Radovan Motyka dňa 21.7.2021,
úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor dňa 22.7.2021 pod č. G1167/2021 z parcely CKN 211, katastrálne územie Chotča, obec Chotča, zapísané na LV č. 1
v podiele 1/1. Účelom prenájmu je využívanie pozemku na pestovanie plodín. Doba nájmu je
na dobu určitú 10 rokov. Nájom je odplatný. Výška nájmu je určená vo výške 0,03 eur za m2
za rok.
Osobitný zreteľ je odôvodnený nasledovne: Pozemok sa nachádza v intraviláne obce a pre
obec je dočasne nevyužiteľný. Parcela sa nachádza v susedstve s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve žiadateľky, tvorí s nimi súvislý celok. Žiadateľka pozemok dlhodobo udržiava
a pestuje na ňom plodiny.
Všetky náklady spojené s prenájmom bude znášať nájomca.
Vladimír Čač , starosta obce
SCHVAĽUJE:
Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová, Ján Kordoš,
Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 209/2021 zo dňa 20.08.2021
k bodu č. 7 programu - Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský
rok 2021/2022

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE
1.Informáciu o počte žiakov, zahájení školského roka a stave príprav na zahájenie prevádzky
základnej i materskej školy na školský rok 2021/2022
2.Informácie o rekonštrukcii učební, kancelárii v priestoroch MŠ aj ZŠ, zakúpení a výrobe
nového nábytku do priestorov MŠ a ZŠ Chotča
Vladimír Čač , starosta
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 210/2021 zo dňa 20.08.2021
k bodu č. 8 programu – Informácia o prebiehajúcich projektoch v obci

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č.78/2019 pre rok 2021 nebola Uznesením
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraj ZPSK č.74/2021 zo dňa 21.06.2021
podporená
2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia $ 15 ods. 1 pamiatkového
zákona v spojení s ustanovením 5 2 ods. 2 pamiatkového zákona vyhlasuje za národnú
kultúrnu pamiatku cintorín vojnový v obci Chotča, okres Stropkov, nachádzajúci sa na
parcelách reg. KN C 207, reg, KN E 129/12, k. 0. Chotča. V zmysle listu vlastníctva č.625 je
parcela reg. KN E 129/2 na ktorej sa cintorín vojnový nachádza, vo vlastníctve
Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pána, Zámocká č. 518/18,091 01 Stropkov.
K parcele KN C 207 nie je založený list vlastníctva (vlastník nie je známy). Správcom daného
cintorína je Obec Chotča, Chotča č . 3, 920 01 Chotča.
3. Začiatok prác na rekonštrukcii kancelárii a učební v ZŠ Chotča
4. Zmenu podmienok a okolnosti pri vypracovaní projektovej dokumentácia v rámci výzvy
SIEA s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 na zníženie energetickej náročnosti verejných
budov, ktorej vypracovanie je uvedené v zozname neoprávnených výdavkov.

B.SCHVAĽUJE:
1. Obec Chotča schvaľuje zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky „Vypracovanie
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby na zníženie energetickej
náročnosti budovy Obecného úradu v obci Chotča“ týmto oznamuje, že z dôvodov uvedených
v § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. ruší verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky s nízkou hodnotou,
vyhlásené dňa 28.6.2021, nakoľko sa zmenili okolnosti a projektová dokumentácia v rámci
výzvy SIEA s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 na zníženie energetickej náročnosti
verejných budov je uvedená v zozname neoprávnených výdavkov.
Verejné obstarávanie bude opätovne vyhlásené po zverejnení výzvy Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR na vypracovanie projektovej dokumentácie na
zníženie energetickej náročností verejných budov.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 211/2021 zo dňa 20.08.2021
k bodu č. 9 programu - Informácia o plnení úloh na úseku hospodárenia v obecných lesoch
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
Informáciu starostu obce o stave prác v obecnom lese.
Vladimír Čač , starosta obce

B.ODPORUČA :Ing. Martinovi Hanákovi, lesnému odbornému hospodárovi, venovať
zvýšenú pozornosť dodržaniu LHP plánu, prebierok a prerezávok, ktoré je potrebné urobiť do
konca roka 2021.Obyvatelia obce, ktorí sa nahlásili v termíne sú palivovým drevom
zabezpečení v plnom rozsahu.
Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová, Ján Kordoš,
Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 212/2021 zo dňa 20.08.2021
k bodu č. 10 programu - Diskusia
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
1.Žiadosť Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov, filiálky Chotča
o finančný príspevok vo výške 2000 € na nové vchodové dvere do rímskokatolíckeho kostola
2. Žiadosť ŠK Chotča o poskytnutie dotácie na športovú činnosť v 2.polroku 2021 vo výške
2000 €
3.Rozhodnutie ministra životného prostredia SR poskytnutí podpory pre obec Chotča formou
dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021 vo výške
5000 €
4.Žiadosť p. Márie Suvákovej, Chotča 188/1, o výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu bytu
v bytovej jednotke č. 188/1 ku dňu 31.08.2021
5.Informáciu o zasadnutí členov prípravného výboru a navrhovaných členov predstavenstva pri
projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Chotča, konaného dňa 12.08.2021
v priestoroch kultúrneho domu o 9.00 hod
6.Výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky
,,Stavebný dozor – Kanalizácia a ČOV Chotča“. Následným krokom obce bude uzatvorenie
,, Zmluvy o poskytnutí služby“ z výherným uchádzačom: Milan Didič, Chmeľová 137, 086 33
Chmeľová.

7.Potrebu začatia prípravných prác pri projekte poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu
v rámci POD 2021 (odvodnenia pozemku a vybudovanie kanalizačnej prípojky po hranicu
pozemku pred budovou ZŠ Chotča )

B.SCHVAĽUJE:
1.Žiadosť Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov, filiálky Chotča
o finančný príspevok vo výške 2000 € na nové vchodové dvere do rímskokatolíckeho kostola
2.Žiadosť ŠK Chotča o poskytnutie dotácie na športovú činnosť v 2.polroku 2021 vo výške
2000 €
3.Nového nájomcu p. Zdena Maliňáka ,Chotča s.č.75, od 01.09.2021 do uvoľneného bytu
v bytovej jednotke 188/1 na základe predloženej žiadosti p. Márie Suvákovej o výpoveď
nájomnej zmluvy
4.Inštaláciu dopravných značiek DZ č.321 a DZ č.230 podľa vyznačeného umiestnenia
Okresným dopravným inšpektorátom vo Svidníku, na miestnu komunikáciu v obci, pre
zvýšenie dopravnej bezpečnosti v danom úseku
5.Spevnenie krajnice pri miestnej komunikácii v smere na dolný cintorín, od s.č.8 po s.č.178
6.Realizáciu prípravných prác, spevnenie podložia na výstavbu nových plechových garáži pri
obecnej budove, prevádzke p. Kamila Hrica
7.Zakupenie 2ks odpadkových nádob do areálu ŠK Chotča, obnovu kríža na dolnom cintoríne

Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová, Ján Kordoš,
Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie podpísané dňa: 26.08.2021

