
 

 

UZNESENIE 

z dvadsiateho deviateho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

CHOTČA 

zo dňa 22.04.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatom deviatom  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.  Informácia o práci základnej a materskej školy 

                       7.  Zhodnotenie pripravenosti ŠK na novú futbalovú sezónu 

                            Informácie o práci a činnosti DHZ Chotča po konaní VČS    

                       8.  Schválenie VZN 1/2022 - Požiarny poriadok obce Chotča   

                       9 . Informácie o stave prác v obecných lesoch Chotča     

                      10. Informácie o prebiehajúcich a schválených projektoch    

                      11.  Príprava sviatku : Deň matiek  

                      12.  Diskusia 

                      13.  Návrh na uznesenie 

                      14.  Záver.               

 

                      

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 246/2022 zo dňa 22.04.2022 

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

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných:  Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Darina Rudyová 

 Ján Kordoš, Ján Moravec, Miroslav Slivka, 
 
Ospravedlnený:  0 

 

URČUJE:  
Overovateľov zápisnice: Darina Rudyová , Ján Kordoš 

   

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 
 

Za : 7    

Proti:0    
Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 247/2022 zo dňa 22.04.2022 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 
 

 



 

 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

VOLÍ: 
Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –     Bc. Erika Bujdošová             

                                                    Člen       -      Miroslav Slivka                    

                                                    Člen       -      Radovan Bujdoš     

 
Za: 7    

Proti: 0       

Zdržal sa: 0          
Vladimír Čač , starosta obce 

 

 
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 248/2022 zo dňa 22.04.2022 

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. 249/2022 zo dňa 22.04.2022 

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. 250/2022 zo dňa 22.04.2022 

k bodu č. 6  programu – Informácia o práci základnej a materskej školy 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o práci základnej a materskej školy 

 

 

 

A) Konanie zápisu  detí do 1.ročníka  ZŠ Chotča sa, ktorý sa uskutočnil dňa 04.04.2022,  

vzhľadom na uvoľnenie opatrení a v súlade a aktuálnymi vyhláškami  Úradu verejného 

zdravotníctva SR sa zápis detí na školský rok 2022/2023 uskutočnil prezenčne za prítomnosti 

detí aj zákonného zástupcu dieťaťa  

B) Informáciu o zápise detí do Materskej školy Chotča v školskom roku 2022/2023 podľa 

podmienok zverejnených na webovej stránke obce Chotča  

C) Informáciu o výstavbe oplotenia v dĺžke 65 m, úprave okolia pri budove ZŠ Chotča   

D) Zakúpenie aj realizáciu výstavby pieskovísk pre detí MŠ Chotča 

 



 

 

 

 

SCHVAĽUJE : 

A) Konanie výletu pre deti ZŠ Chotča na Ľubovniansky hrad dňa 31.05.2022 pri príležitostí 

Dňa detí.  

B) Ocenenie detí reprezentujúcich ZŠ Chotča na rôznych súťažiach aj podujatiach   
 

           

Za: 7  
Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 251/2022 zo dňa 22.04.2022 

k bodu č. 7  programu – Zhodnotenie pripravenosti ŠK na novú futbalovú sezónu 

Informácia o práci a činnosti  DHZ Chotča v roku 2022 a pripravenosť  jednotky 

DHZO na zásahy    

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

A)Informáciu pripravenosti ŠK na novú futbalovú sezónu 

B)Informáciu o stave a pripravenosti DHZ Chotča na plnenie úloh v roku 2022 

 
Vladimír Čač , starosta obce 

 

SCHVAĽUJE : 

A) Zakúpenie potrebného výstroja a doplnenie materiálno-technickej základne pre družstvo   

DHZO Chotča po pridelení dotácie na účet obce  

B) Realizáciu prác v interiéri požiarnej zbrojnice, dokončenie inštalácie vody v šatni, 

zakúpenie ponorného čerpadla a vodoinštalačného materiálu    

 
Za: 7 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 252/2022 zo dňa 22.04.2022 

k bodu č. 8  programu –  Schválenie VZN 1/2022 - Požiarny poriadok Obce Chotča 

   
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE :  

Požiarny poriadok obce Chotča VZN 1/2022 

Vyvesený na úradnej tabuli obce : 05.04.2022 

 
Vladimír Čač , starosta obce 

 
Za: 7  

Proti: 0  
Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 



 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 253/2022 zo dňa 22.04.2022 

k bodu č. 9  programu – Informácie o stave prác obecných lesoch Chotča  

  
 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
  
BERIE NA VEDOMIE :  

Informáciu, že do 22.04.2022 je nahlásených na odber palivového dreva 60 obyvateľov obce  

 

SCHVAĽUJE:   
A)Predlženie zmluvy na spracovanie drevnej hmoty, palivového dreva a jeho odvoz 

obyvateľom obce   

B) Vykonanie prerezávok a prebierok podľa LHP plánu, plochy na ktorých budú uvedené 

činnosti vykonané určí LOH obce Ing. Martin Hanák      

 
 

Za: 7      

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 254/2022 zo dňa 22.04.2022 

k bodu č. 10  programu – Informácia o prebiehajúcich a schválených projektoch, prácach 

v obci, pripravovaných projektových zámeroch obce 

 
 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

BERIE NA VEDOMIE: 

A) Cenovú ponuku na prípravu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu 

na stavbu :    Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Chotča vo výške 

4950,00 € 

B) Realizáciu osvetlenia vstupu na dolný cintorín LED solárnym osvetlením  

C) Realizáciu povrchovej úpravy cesty pri vodnom toku Radivoj, frézovanou asfaltovou  

a kameninovou zmesou  

D) Realizáciu interiérových úprav priestorov chodby, zasadačky aj nového materiálneho  

vybavenia v nich  

E) Potrebu umiestnenia dopravného zrkadla pri dvoch výjazdoch z miestnej komunikácie, 

pri ceste II.triedy ( výjazd z horného cintorín a pri Dome smútku ).  

Dopravné značenie musí byť schválené Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

Stropkov     

SCHVAĽUJE :  

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na stavbu :    

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Chotča 

 

Za : 6  

Bc. Erika Bujdošová,Viktor Bujdoš, Darina Rudyová Ján Kordoš, Ján Moravec, 

Miroslav Slivka, 

Proti : 1 

Radovan Bujdoš 

Zdržal sa : 0 

Vladimír Čač, starosta obce 



 

 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 255/2022 zo dňa 22.04.2022 

k bodu č. 11  programu – Príprava sviatku : Deň matiek 

 
 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE:  

A) Organizačnú a obsahovú prípravu obecných osláv Dňa matiek na deň 08.05.2022 o 15.00  

hod v KSB Chotča 

B) Finančný príspevok z rozpočtu obce na zakúpenie vecného daru, pohostenia  

 

Za: 7   

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 256/2022 zo dňa 22.04.2022 

k bodu č. 12  programu – Rôzne  

    
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

A) Potrebu riešenia, opravu priekopy pri ceste III/3586 od rodinného domu s.č.116 po s.č.121  

    

Vladimír Čač , starosta obce 

 

SCHVAĽUJE:  

A) Opravu priekopy pri ceste III/3586 len v nevyhnutnom, havarijnom úseku, keďže 

v uvedenej časti sa v budúcom roku má realizovať výstavba chodníka, od hranice križovatky 

cesty II/575 v celkovej dĺžke 236,80 m  

Úpravu krajnice pri ceste II. triedy 575 v rozsahu 25 m2 na parcele KN C 561/4 v smere od 

Stropkova po križovatku miestnej komunikácie           

B) Rekonštrukciu obecnej budovy v centre obce, opravu strechy a fasády. 

Zvýšenie nájmu p. Kamilovi Hicovi za prenajatú prevádzku v centre obce o 100%, po 

vzájomnej dohode oboch strán       

C) Zakúpenie mulčovača o šírke 125cm za traktor Kubota 261 BX pre komunálne potreby 

obce 

D) Pridelenie obecného nájomného bytu v BJ č.188 pre žiadateľa-ku p. Petru Maliňakovú od 

02.05.2022 

E) Pridelenie obecného nájomného bytu v BJ č.189 pre žiadateľa-ku p. Michaelu Lapčákovú 

od 02.05.2022  

Za : 6 

Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Darina Rudyová 

Ján Kordoš, Ján Moravec 

Proti : 1 

Miroslav Slivka  

Zdržal sa : 0 

F) Vyplatenie odmeny pre darcov krvi s trvalým pobytom v obci, ktorí majú k 31.12.2021 

zlatú, striebornú a bronzovú plaketu MUDr. Jana Janského  

G) Rekonštrukciu WC a vstupnej chodby priestorov pošty od parku pri obecnom úrade   



 

 

 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0   

Vladimír Čač , starosta obce 

 

  

Uznesenie podpísané dňa:  26.04.2022 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


