
UZNESENIE 

z dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

CHOTČA 

zo dňa 15.12.2021 
 

 

     Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom siedmom 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.  Prerokovanie a úprava rozpočtu obce na rok 2021 

                       7.  Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

                       8.   Informácia o záverečnom vyhodnotení a vyúčtovaní poskytnutých dotácii  

                             v roku 2021aj prácach vykonaných v obci a obecnom lese 

                       9.  Zhodnotenie práce obecného úradu a poslancov OZ pri plnení  

                            úloh v roku  2021 

                     10.  Rôzne + VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

                     11.  Návrh na uznesenie 

                     12.  Záver.               

      

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.227 zo dňa 15.12.2021 

k bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš , Viktor Bujdoš, Ján Kordoš 

Ján Moravec, Darina Rudyová  

Ospravedlnený: Miroslav slivka     
 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Radovan Bujdoš, Ján Kordoš    
Určenie zapisovateľa: Ing. Monika Cviklíková 

 

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 6    

Proti: 0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.228 zo dňa 15.12.2021 

k bodu č. 3 - Voľba členov návrhovej komisie  
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –             Bc. Erika Bujdošová 

                                                    Člen       -              Ján Moravec       

                                                    Člen       -              Viktor Bujdoš          

 

Za: 6 

Proti: 0      

Zdržal sa:  0        

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.229 zo dňa 15.12.2021 

k bodu č. 4 - Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní 

                      obecného  zastupiteľstva 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní  obecného  zastupiteľstva  

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.230 zo dňa 15.12.2021 

k bodu č. 5 - Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o peňažných obratoch od posledného rokovania OZ t. j. od 12.11.2021 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.231 zo dňa 15.12.2021 

k bodu č. 6 -  Prerokovanie a úprava rozpočtu obce na rok 2021 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE:   

Úpravu  rozpočtu obce na rok 2021 v znení schváleného návrhu. 

 

 



Za: 6    

Proti: 0      

Zdržal sa: 0          

Vladimír Čač, starosta obce 

 
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.232 zo dňa 15.12.2021 

k bodu č. 7  - Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2022 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
SCHVAĽUJE:     

a) Rozpočet obce na rok 2022 

b) Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry                            

 

Za: 6  

Proti: 0   

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce                              

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.233 zo dňa 15.12.2021 

k bodu č. 8  - Informácia o záverečnom vyhodnotení a vyúčtovaní poskytnutých dotácii  

                       v roku 2021 aj prácach vykonaných v obci a obecnom lese  

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

 

A:  Informáciu o pláne činnosti a starostlivosti v obecnom lese v roku 2021, ťažbe drevnej 

hmoty, ťažbových úlohách, vyhodnoteniach  cenových ponúk, rekonštrukciách a nových 

lesných cestách, zalesňovaní sadenicami 

B:  V roku 2021 bolo zakúpené staršieho motorové vozidlo KIA CEED  r.v.2012, 77 kW, 

1396 cm3, pre potreby obce, v cene 2700,00 €  

C:  Rekonštrukciou prešli priestory novej posilňovne, Klubu mladých a bývalej kancelárie 

lesného hospodára obce. Vznikli priestory pre projekt :,, Podpora koordinačných 

a implementačných kapacít regionálneho   rozvoja v okrese Stropkov “. Hlavnou aktivitou 

projektu je tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov v obci Chotča.  

D: Boli opravené stierky a maľba u p. Kataríny Potomovej  pre opakujúce sa 

problémy bytovom dome s. č. 188. 

Vyčistené boli priekopy pri miestnych komunikáciách, opravené obecné cesty od výtlkov  

ktoré boli vyspravené asfaltovou zmesou.  

Na dolnom cintoríne bol vybudovaný chodník, odvodnené hroby, upravené okolie cintorína, 

rozšírená a opravená cesta  

E: Vypracované boli znalecké posudky na parcelu E KN č.1036/4 o výmere 39 129 m2, 

zapísané na LV č 554, k. ú. Chotča tzv. ,,Revakových lúkach“ na základe, ktorých bola 

vlastníkom pozemkov ponúknutá zmluva o nájme pozemku, odkúpení ich podielov.        

F: Kladne bola vybavená žiadosť Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pána 

Stropkov, filiálky Chotča o finančný príspevok vo výške 2000 € na nové vchodové dvere do 



rímskokatolíckeho kostola, finančný príspevok pre Gréckokatolícku cirkev na nákup 

liturgických predmetov a lustra. 

Na základe žiadosti ŠK Chotča o poskytnutie dotácie na športovú činnosť v roku 2021, bola 

klubu poskytnutá dotácia vo výške 2600 €. Hasiči si na svoju činnosť v nových priestoroch do 

vybavili zbor novými ochrannými pomôckami a náradím, obnovou materiálneho vybavenia 

DHZO Chotča.  

G: Spevnené boli krajnice pri miestnej komunikácii v smere na dolný cintorín, od s.č.8 po 

s.č.178. Zrealizované boli prípravné práce , spevnenie podložia na výstavbu novej plechovej 

garáže pri obecnej  budove, prevádzke p. Kamila Hrica  

H: Pamiatkový úrad  Slovenskej republiky podľa ustanovenia $ 15 ods. 1 pamiatkového 

zákona v spojení s ustanovením 5 2 ods. 2 pamiatkového zákona vyhlásil  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. 

I:  Realizované boli  prípravne zemné práce v areáli ZŠ Chotča, odvodnenie pozemku, 

umiestnená budúca kanalizačná prípojka . 

V uvedenej lokalite bol úspešne uskutočnený projekt POD 2021   

Projektu pod č.2132/2021 ,,Dotácia na podporu plnenia funkcii rodiny“ 

bude obec realizovať až v roku 2022 po spracovaní verejného obstarávania    

J: Ukončené boli  rekonštrukčných práce na Dome smútku a priľahlých plochách pri 

obecnom úrade  

K: V období letných prázdnin boli v interiéri ZŠ a MŠ zrekonštruované učebne, kancelárie, 

chodby a zakúpené nové tabule 

 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE:  

Za: 6 

Proti: 0   

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce                              

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.234 zo dňa 15.12.2021 

k bodu č. 9  - Zhodnotenie práce obecného úradu a poslancov OZ pri plnení  

                       úloh v roku  2021 

      
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

Vyhodnotenie práce obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva za  rok 2021 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

SCHVAĽUJE : 

A: Kalendárny plán práce OZ Chotča na rok 2022 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 235 zo dňa 15.12.2021 

k bodu č. 10  - Rôzne + VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady 



 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

BERIE NA VEDOMIE : 

A: Zmenu podmienok pri prevádzkovaní skládky TKO Chotča, m.p. Služba Stropkov, keď   

skládka TKO Chotča bude dočasne uzatvorená od 01.01.2022. 

Dôsledok dopadu na obecný rozpočet aj zvýšenia miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  na území obce  

B: Potrebu obsadenia pracovného miesta kuchára-ky v ŠJ Chotča po odchode p. Lehockej  

do dôchodku  

C: Prerokovanie a návrh budúcich opatrení pri projekte pozemkových úprav s prihliadnutím 

na územný plán obce Chotča a jej budúci rozvoj  

D: Prerokovanie žiadosti, výber a schválenie nájomníka do uvoľneného obecného nájomného 

bytu v b. j.  č.187  

E: Návrh vstupnej správy pre spracovanie/aktualizáciu  strategického dokumentu PHRSR 

Chotča 

F: Potrebu prerokovania spoločných zariadení a opatrení (SZO) a verejných zariadení 

a opatrení (VZO) pri Projekte pozemkových úprav tak, aby mohol byť prerokovaný so 

správnym orgánom a zhotoviteľom 

 

 

SCHVAĽUJE:    

A: VZN obce č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na území obce Chotča 

B:Na základe predložených dvoch žiadosti na obsadenie pracovného miesta kuchárky v ŠJ 

Chotča vyberá na uvoľnené pracovné miesto p. Veroniku Fiľarskú 

C. Nového nájomníka pani Dominiku Kocanovú do uvoľneného obecného nájomného bytu 

v bytovej jednotke so s.č.187 od 01.02.2022 

D: Návrh obce Chotča spoločných zariadení a opatrení (SZO) a verejných zariadení a opatrení 

(VZO) pri Projekte pozemkových úprav podaných, ktoré budú ešte budú prerokované 

Predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav Chotča a následne odovzdaný 

správnemu orgánu, pričom dovtedy musí byť prerokovaný návrh SZO a VZO s dotknutými 

orgánmi štátnej správy a organizáciami. Návrh VZFUÚ bude predmetom osobitného 

prerokovania s predstavenstvom. 

E: Nákup vianočných darčekov do každej domácnosti v obci  

(vitamínových doplnkov a kalendárov) 

 F: Určuje cenu palivového dreva na rok 2022 vo výške 35,00 € za 1 m 3  

 

SCHVAĽUJE:   

Za : 6  

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

DOPORUČUJE: 

A:Uskutočniť výberové konanie na ťažbu dreva v obecnom lese do 15.01.2022 



 

Vladimír Čač , starosta obce       

 

 

                     

 

                                                                           Uznesenie  podpísané  dňa: 15.12.2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Vladimír Čač  

                                                                                                                   starosta obce 

 

 


