UZNESENIE
z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA
zo dňa 04.03.2022
Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom ôsmom zasadnutí prerokovalo tento program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.

11.
12.
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
Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2021
a schválenie plánu práce v obecnom lese na rok 2022
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2021
Informáciu o správe nezávislého audítora, informácia o stave
prebiehajúcich aj rozpracovaných projektov
Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventúry majetku
obce k 31.12.2021
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu za
rok 2021 podľa §10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme
Informácia o práci základnej a materskej školy
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa školy
Diskusia * Informácie o stave prebiehajúcich a rozpracovaných projektov
Návrh na uznesenie
Záver.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 235/2022 zo dňa 04.03.2022
k bodu č.2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Ján Kordoš
Ján Moravec, Darina Rudyová, Miroslav Slivka
Ospravedlnený: Radovan Bujdoš
URČUJE:
Overovateľov zápisnice: Ján Kordoš, Darina Rudyová
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča

Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 236/2022 zo dňa 04.03.2022
k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda
Člen
Členka

-

Viktor Bujdoš
Ján Moravec
Bc. Erika Bujdošová

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 237/2022 zo dňa 04.03.2022
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. 238/2028 zo dňa 04.03.2022
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. 239/2022 zo dňa 04.03.2022
k bodu č. 6 programu – Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2021
a schválenie plánu práce v obecnom lese na rok 2022
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:

Vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2021
V rámci tohto bodu ponúkol informácie LOH Ing. Martin Hanák.
Ťažba v roku bola v rozsahu celkom ..... 2053,05 m3
Predaj konečnému odberateľovi .... 210,75 m3 + 112,67 m3 + 465,86 m3 trieda III A, III B,C
Predaj vlákniny 2021
... 900,19 m3
Predaj palivového dreva obyvateľom obce .... 363,58m3
Informácie o pláne činnosti a starostlivosti , ťažbe drevnej hmoty v obecnom lese plánovej na
3. rok platnosti PSL, aj ťažbových úloh.
Celkový pomer piliarskej guľatiny 789,28 m3, čo je 38,44 %.Porasty, kde sa vykonávala ťažba,
sú prestárnuté, vo veku 110 - 120 rokov, s častým výskytom plamencových jadier, nezdravých
hŕč, nadmernej točivosti a krivosti sortimentov.
V minulom roku začalo s vykonávaním prebierok do 50 rokov a prerezávok, ktoré sú
podmienkou pre žiadosť o dotáciu, konkrétne porast 395 - urobený cca na 40 % a porast 396 urobený cca na 30 %,v týchto porastoch treba pokračovať aj v roku 2022.
V roku 2021 bolo vykonaných 23,51 ha v porastoch 399B, 413C a 424A20 a v tomto výkone
sme v súlade s plánom, vykonalo zalesňovanie v poraste 403 11 v celkovej výmere 0,95 ha a
počte 7600 ks, a to v jarnom aj jesennom období.
Ťažba bola plánovaná v obecných lesoch na rok 2022 v týchto porastoch, kde aj obec vybrala
po vyhodnotení cenových ponúk uchádzačov, týchto zhotoviteľov:
Zhotoviteľ p. Ľubomír Madej: vykoná dielo v celkom rozsahu 250 m3 v dielci
č.403,398,402 - 200 pm palivového dreva, podľa Zmluvy o dielo.
Zhotoviteľ Ing. Milan Bzdil, IMB Group, vykoná dielo v lesných dielcoch objednávateľa ,
konkrétne v dielci č.400 a 401 v celkovom rozsahu cca 1000 m3 podľa Zmluvy o dielo.
SCHVAĽUJE :
a) Plán práce v obecnom lese na rok 2022
b) Cenu palivového dreva na rok 2022 - štiepané palivové drevo – 35 € za 1 m3
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 240/2022 zo dňa 04.03.2022
k bodu č. 7 programu – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2021
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE:
Plnenie rozpočtu obce za rok 2021 bez pripomienok.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

DOPORUČUJE:
Starostovi obce: Predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva najneskôr do 30.06.2022
záverečný účet hospodárenia obce za rok 2021.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 241/2022 zo dňa 04.03.2022
k bodu č. 8 programu – Správa nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky
a výročnej správy k 31.12.2020
BERIE NA VEDOMIE: Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky
a výročnej správy k 31.12.2020 vykonanú zodpovedným audítorom
Ing. Michalom Lažom, ML – audit, s.r.o.
Na základe správy z overenia dodržiavania povinnosti Obce podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov bolo konštatované, že Obec Chotča konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách .Stav vykázaného dlhu a návratných zdrojov podľa overenia je
zhodný so stavom v účtovnej závierke. Neboli zistené nedodržiavania pravidiel používania
návratných zdrojov financovania a celková suma dlhu návratných zdrojov financovania je pod
požadovanou zákonnou hranicou. Stav záväzkov po lehote splatnosti neprekračuje povolenú
hranicu k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka.
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 242/2022 zo dňa 04.03.2022
k bodu č. 9 programu – Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventúry majetku
obce k 31.12.2021
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. SCHVAĽUJE:
Správu inventarizačnej komisie o stave majetku obce ku dňu 31.12.2021
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 243/2022 zo dňa 04.03.2022
k bodu č. 10 programu – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu za rok 2021 podľa §10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Určenie platu starostu obce v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Oznámenie Komisie na ochranu verejného záujmu, verejného poriadku a životného prostredia
pri výkone funkcií verejných funkcionárov o doručení Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu obce za rok 2021.
A.SCHVAĽUJE:
Plat starostu obce v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších
predpisov a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky vynásobený
koeficientom podľa počtu obyvateľov obce plus navýšenie o 40 % z platu.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 244/2022 zo dňa 04.03.2022
k bodu č. 11 programu – Informácia o práci základnej a materskej školy
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa školy
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkčného miesta riaditeľa školy:
Základnej školy, Chotča s.č.175
b) Zápis detí do 1.ročníka ZŠ sa uskutoční dňa 04.04.2022 v priestoroch ZŠ Chotča 175

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 245/2022 zo dňa 04.03.2022
k bodu č. 12 programu – Diskusia
Informácie o stave prebiehajúcich a rozpracovaných projektov
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
a) Zaslanie aktualizovanej dokumentácie k poskytnutiu podpory v rámci Národného projektuPodpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce
SR
b) Potrebu vyhlásenia oznamu pre občanov, ktorí majú záujem o palivové drevo v roku 2022,
Do dňa 15.04.2022 sa občania obce môžu zapisovať do poradovníka, aj telefonicky na
čísle : 054 / 742 2774

c) Priebeh zákazky po vyhodnotení výzvy: ,,Interiérové vybavenie kancelárskych miestností “
d) Informáciu o hospodárení Športového klubu Chotča v roku 2021
Príjem ŠK Chotča z rozpočtu obce bol : 2600,00€.
Príjmy celkom ŠK Chotča :
2876,96€
Výdaje celkom ŠK Chotča :
2719,45 €
Zostatok na účte k 31.12.2021 :
157,51€
e) Zaslanie vyjadrenia, stanoviska obce k projektu pri ceste III/3586 pre geodet. firmu
Dopravoprojekt a. s. Bratislava 832 03
g) Zaslanie a zapojenie sa do výziev PSK, Výzvy predsedu ,Výzvy poslancov,
Výzvy pre región 2022
h) Informáciu o potrebe dokončenia oplotenia v areáli dolného cintorína
i) Informáciu o úspešnej žiadosti na projekt ,,Spolu múdrejší 3 “, ktorý sa realizuje v
ZŠ Chotča
j) Opätovné zaslanie požiadavky obce na Regionálny úrad školskej spravy v Prešove
na riešenie havarijných situácií a modernizačného dlhu k dlhu k 31.01.2021
Oprava havarijného stavu - 89 777,96 €
Modernizačný dlh – 35 398,03 €
k) Žiadosť ŠK Chotča o poskytnutie dotácie na činnosť v roku 2022 vo výške 3500,- €
l) Informácia o prebiehajúcom Projekte pozemkových úprav:
Najbližšie zasadnutie Predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav v Chotči sa
uskutoční dňa 09.03.2022 o 14.00 hod.
m) Začatie prípravných prác, vypracovanie PD na projekt zateplenia budovy Obecného úradu
Vladimír Čač, starosta obce

B. SCHVAĽUJE:
a) Zakúpenie vecných darov pre všetkých obyvateľov obce Chotča, ktorí sa v rokoch 2022
dožívajú jubilea - 80,85,90 vo výške 30,00 € na jedného jubilanta
b) Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení Predkladané projekty obcou Chotča v roku 2022 :
1/A
Výzva poslancov PSK program : Kultúra
Podprogram : 2.2 Kultúra / Interiérové vybavenie kultúrneho domu v obci Chotča
Celkový rozpočet - 9792,00 € * vlastné zdroje - 1958,40 €
2/B
Výzva predsedu PSK program : Šport
ŠK Chotča – rekonštrukcia sociálneho zariadenia v budove ŠK Chotča
Celkový rozpočet – 5867,00 € * vlastné zdroje – 1174,00 €
c) Prípravu projektu ,, Program obnovy dediny 2022“ na parcele vo výške 5000,00 € na parcele
KN C 467.
d) Vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR na roky 2023-2030
e) Ocenenie darcov krvi s trvalým pobytom v obci Chotča
f) Konanie akcie ,,Majáles 2022“ v mesiaci máj 2022
Dňa matiek v KSB Chotča na deň 8.05.2022, zakúpenie darčekov a pohostenia
g) Úhradu projektovej dokumentácie firme :
Druprojekt IPZ Prešov : Zmena stavby pred dokončením ,, Kanalizácia a ČOV Chotča“
h) Pokračovanie prác pri dolnom cintoríne, dokončenie plota pri vstupe vpravo
i) Vyčistenie priepustov a protipovodňových kanálov v obci
j) Podanie žiadosti na realizáciu projektu ,,Wifi pre Teba“ na bezplatné wifi pripojenie na

10 verejných prístupových bodoch v obci Chotča
k) Realizáciu výstavby detského ihriska pri projekte
,,Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – RODINKA “ v termíne do 09/2022
l) Začať prípravne práce obnovy bytových domov, vypracovanie projektovej dokumentácie po
prerokovaní s nájomníkmi bytových jednotiek 187,188
m) Vyzvať písomne nájomníčku v BJ s.č 188 na vypratanie bytu, keďže dochádza
k poškodzovaniu majetku obce jeho nevykurovaním a nevetraním ( vznik plesní )
n) Pomoc pre utečencov z Ukrajiny dočasne bývajúcich v obci Chotča ( 5 detí + 2 matky)
Zakúpenie potravín a hygienických pomôcok
o) Riešenie parkovania pri BJ prepojením parkovísk v termíne do 10/2022
m) Žiadosť ŠK Chotča o poskytnutie dotácie na činnosť v roku 2022 vo výške 3500,- €
Dotácia bude poskytnutá pre ŠK Chotča v troch splátkach v priebehu futbalovej sezóny

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie podpísané dňa: 10.03.2022
Vladimír Čač
starosta obce Chotča

