
UZNESENIE  

z mimoriadneho dvadsiateho šiesteho  zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva obce CHOTČA  zo dňa 12.11.2021 
 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dnešnom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo tento 

program: 

 

 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Kanalizácia a ČOV Chotča – stanovisko obce k zisteniam Envirofondu   

5. Diskusia 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver.  

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.223/2021 zo dňa 12.11.2021 

k bodu č.2 programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných:6- Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš,Darina Rudyová, Ján Kordoš, 

 Ján Moravec, Miroslav Slivka, 

 

Ospravedlnený: 1- Radovan Bujdoš   

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Ján Moravec, Miroslav Slivka   

Zapisovateľku: Emília Gojdičová   

 

SCHVAĽUJE: 

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za:6 - Bc. Erika Bujdošová,Viktor Bujdoš,Darina Rudyová, Ján Kordoš, Ján Moravec, 

Miroslav Slivka, 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 224/2021 zo dňa 12.11.2021 

k bodu č. 3 programu - Voľba členov návrhovej komisie 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 



VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –    Bc.Erika Bujdošová                   

                                                    Člen       -     Darina Rudyová                                

                                                    Člen       -     Ján Kordoš                       

 

Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová,Viktor Bujdoš,Darina Rudyová, Ján Kordoš,Ján Moravec, 

Miroslav Slivka 

Proti: 0      

Zdržal sa: 0        

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.225/2021 zo dňa 12.11.2021 

k bodu č. 4 programu – Kanalizácia a ČOV Chotča – stanovisko obce k zisteniam 

Environmentálneho fondu   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE : 

 

Zistenia Environmentálneho fondu z kontroly dokumentácie týkajúcej sa verejného 

obstarávania : Kanalizácia a ČOV Chotča , ktoré obec Chotča ako verejný  obstarávateľ 

realizovala v roku 2002. 

Informácie pre poslancov OZ o  vadách zistených zo strany Environmentálneho fondu 

v procese vereného obstarávania na realizáciu stavby Kanalizácia a ČOV Chotča., ktoré sa 

udiali v minulosti. Environmentálny fond požaduje vysvetlenie a odôvodnenie zistených 

nedostatkov.  Vzhľadom  na skutočnosť, že k chybám došlo v minulosti, nie je možné 

nedostatky vyriešiť.  

Informáciu, že Environmentálny fond očakáva od obce návrh na riešenie tejto situácie. Ďalší 

postup obce v tejto veci  je potrebné riešiť  tak, aby prioritou bol budúci rozvoj obce. K tomu 

je potrebné aby obec mala vysporiadané vzťahy s Environmentálnym fondom a aby nebola 

ohrozená sankciami, prípadne vylúčením z poskytovania nenávratných príspevkov na podporu 

projektov obce. 

 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 SCHVAĽUJE:  

Ukončenie Zmluvy č. 146978 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 

formou dotácie, dohodou zmluvných strán na základe článku XI. Ukončenie zmluvy, bod 1. 

zmluvy o poskytnutí dotácie, medzi poskytovateľom dotácie:  

Environmentálny fond, IČO: 30796491 a príjemcom dotácie: Obec Chotča, IČO: 00330507. 

 

Za:6 - Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Darina Rudyová, Ján Kordoš, Ján Moravec, 

Miroslav Slivka 

Proti:  0     

Zdržal sa:  0       

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 226/2021 zo dňa 12.11.2021 

k bodu č. 5 programu – Diskusia 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  
 

A: Informáciu o zrealizovaných a stave rozpracovaných projektov v obci za obdobie od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva  

B: Potrebu zakúpenia malotraktora na zimnú údržbu miestnych komunikácii, chodníkov 

v intraviláne obce Chotča, vypracovanie výzvy obce podľa podmienok vhodných pre obec na 

túto údržbu. 

C: Potrebu vypracovania verejného obstarávania na schválenú dotáciu 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. Obec na uvedené dielo už má 

finančné prostriedky na samostatnom účte, stavbu bude realizovať v roku 2022.    

D: Žiadosť firmy EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n./T. 

o stanovisko obce k projektovej dokumentácii na zriadenie nového podzemného NN vedenia 

a zriadenia novej rozpojovacej skrine ,,SR“ pre napojenie nových stavebných pozemkov. 

E: Žiadosť p. Marcela Marcinčáka na odkúpenie starej vyradenej  plechovej garáže, ktorá je 

výstavbou novej garáže  pre obec neupotrebiteľná.   

   

 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

SCHVAĽUJE:  

A: Zakúpenie malotraktora na zimnú údržbu miestnych komunikácii, chodníkov v intraviláne 

obce Chotča, vypracovanie výzvy obce podľa podmienok vhodných pre obec na túto údržbu 

B: Zriadenie nového podzemného NN vedenia a zriadenia novej rozpojovacej skrine ,,SR“ pre 

napojenie nových stavebných pozemkov podľa projektovej dokumentácie . 

Požiadavky obce na stavebníka : Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, 042 91 

Košice, ktoré pri realizácii diela ,,Chotča, BD-TS, NN“ budú zaslané do 16.11.2021. 

C: Zakúpenie mikulášskych balíčkov v hodnote 3,50 eur/dieťa pre deti vo veku do 15 rokov  

z trvalým pobytom v obci Chotča. 

Oslavy sa budú konať dňa 05.12.2021 o 14.00 hod,sv. Mikuláš rozvezie baličky po celej obci    

D: Preplatenie zostávajúcej dovolenky starostovi obce za rok 2020  

E: Vypracovanie verejného obstarávania na schválenú dotáciu 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. 

F: Predaj vyradenej plechovej garáže za cenu 100,00 € pre p. Marcela Marcinčáka. 

Podmienkou obce  je rozobratie a odstránenie starej garáže kupujúcim.   

 

Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Darina Rudyová, Ján Kordoš, Ján Moravec, 

Miroslav Slivka 

Proti:  0     

Zdržal sa:  0       

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie podpísané dňa: 15.11.2021 

 

 



                                                                                                     Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 


