
 

 

UZNESENIE 

z tridsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 24.06.2022 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 30. riadnom 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 schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

                       7.  Informácie o prebiehajúcich a ukončených projektoch v prvej polovici  

                            roka 2022 

                       8.  Rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt  

                            ,,Wifi pre Teba - Chotča“ kód žiadosti NFP311070BZZP  

                       9.  Plán obnovy - schválenie vypracovania projektovej dokumentácie pre                                       

                            stavebné povolenie                                                         

                            na názov stavby : Zníženie energetickej náročnosti Obecného úrad Chotča 

                     10.  Informácia o projekte ,,Kanalizácia a ČOV Chotča“ 

                     11.  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Chotča na               

                            nové volebné obdobie rokov 2022 – 2026. 

                     12.  Návrh na počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Chotča na  

                            nové volebné obdobie rokov 2022 – 2026. 

                     13.  Diskusia 

                     14.  Návrh na uznesenie 

                     15.  Záver               

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 263/2022 zo dňa 24.06.2022 

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

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 7 -  Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Moravec,  

Darina Rudyová, Ján Kordoš, Miroslav Slivka   

 

Ospravedlnení: 0 

 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Ján Kordoš, Radovan  Bujdoš    

Zapisovateľku: Ing. Monika Cviklíková 

   

SCHVAĽUJE: 



Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 7 – Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Moravec, 

Darina Rudyová , Ján Kordoš, Miroslav Slivka   

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 264/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda    -  Ján Moravec  

                                                    Člen          -   Darina Rudyová                        

                                                    Člen          -   Miroslav Slivka         

 

Za:7   

Proti : 0                           

Zdržal sa: 0          

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 265/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č. 4 programu – Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní OZ 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A.BERIE NA VEDOMIE: 

Informáciu o plnení uznesení z  posledných   rokovaní  obecného  zastupiteľstva. 

Vladimír Čač, starosta obce  

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 266/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č. 5  programu – Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúceho rokovania OZ 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A.BERIE NA VEDOMIE:  

Informácia o peňažných obratoch od ostatného rokovania OZ 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 267/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č. 6 programu – Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021. 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A.BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o záverečnom účte obce za rok 2021.            

Vladimír Čač, starosta obce 

 



B. SCHVAĽUJE:   
1. Záverečný účet hospodárenia obce za rok 2021 bez výhrad 

2. Vysporiadanie prebytku rozpočtu obce za rok 2021 v sume 191 259,43 € sa podľa zákona  

    č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z. n. p. usporiada takto : 

a./ prídel do rezervného fondu, prebytok rozpočtov minulých rokov (do prebytkov minulých 

rokov), v celkovej sume 19 125,94 € 

 

Za: 7                   

Proti: 0   

Zdržal sa: 0     

Vladimír Čač , starosta obce 

     

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 268/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č.7 programu – Informácie o prebiehajúcich a ukončených projektoch v prvej polovici 

roka 2021 

                          

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

 Informácie o prebiehajúcich a ukončených projektoch v prvej polovici roka 2022 

 

1.  Potrebu vyhlásenia VO na zemné práce a dopadové zóny, ktoré financuje obec pri schválení   

dotácie 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    

2.  Potrebu realizácie rekonštrukčných prác v ZŠ Chotča, v spálni pre deti MŠ Chotča 

3.  Informácie o priebehu prác pri rekonštrukcii obecnej budovy v centre obce, prevádzky 

4.  Informáciu o pridelení dotácie : Výzva poslancov PSK program : Kultúra 

     Podprogram : 2.2- Kultúra / Interiérové vybavenie kultúrneho domu v obci Chotča  

    vo výške 5000,00 €  

5. Informáciu o pridelení dotácie : Výzva pre región PSK program : Výstavba športovísk 

    Podprogram : 3.- Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK / Výstavba tribúny 

    k futbalovému ihrisku : vo výške 20 055,03 € 

 

 

B. SCHVAĽUJE:  

1. Realizáciu projektu na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou 

detského ihriska. Po schválení dotácie č.2132/2021, reg.č. 18779/2021- M ORF vo výške 

50 000,00 €. Obec dofinancuje zemné prác aj úpravy dopadových plôch z vlastných zdrojov po 

VO na uvedené práce 

2. Rekonštrukčné práce v budove ZŠ Chotča, rekonštrukciu spálne pre deti v MŠ  

3. Vypracovanie VO na pridelené dotácie PSK a realizáciu v najskoršom možnom termíne po 

podpise zmlúv   

 

Za:7      

Proti : 0                   

Zdržal sa: 0    

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

 



Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 269/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č. 8 programu – Rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt  

                            ,,Wifi pre Teba - Chotča“ kód žiadosti NFP311070BZZP  

 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A. BERIE NA VEDOMIE:  

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP a začatie procesu uzatvorenia zmluvy  

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zaslanie údajov potrebných k vypĺňaniu 

zmluvy o NFP a kontroly VO  

Vladimír Čač, starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 270/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č. 9  programu – Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie na názov stavby : Zníženie energetickej náročnosti Obecného úrad Chotča  

Plán obnovy  

 

A. SCHVAĽUJE: 

Vypracovanie PD na stavebné povolenie na Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu 

Chotča, kde oprávnené budú aj historické, verejné budovy pri dosiahnutí úspory min. 30% 

minimálna dotácia cca.400 000 € - maximálna dotácia cca. 6 000 000 € 

 

Za: 7            

Proti: 0 

Zdržal sa: 0   

Vladimír Čač , starosta obce 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 271/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č. 10  programu : Informácia o projekte ,,Kanalizácia a ČOV Chotča“ 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A.BERIE NA VEDOMIE: 

1)Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu ,,Kanalizácia a ČOV Chotča“, konkrétne 

technolg.-a elektro technolog. Časť MaR od projektanta : PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.  

2)Vypracovanie PD na stavbu ,,Kanalizácia a ČOV Chotča“ objekt : O2- Kanalizačná sieť 

firmou : Druprojekt IPZ, Okružná 24, 080 01 Prešov  

 

ODPORUČUJE :  

Pokračovanie v prípravných projektových prácach, ktoré sú potrebné na zapojenie sa do výzvy 

Envirofondu – ,,Veľké vody“ 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 272/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č. 11 programu – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Chotča na               

                                          nové volebné obdobie rokov 2022 – 2026. 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. SCHVAĽUJE: 



V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026  

rozsah výkonu funkcie starostu obce Chotča v rozsahu : 1(jedna), t. z. v plnom rozsahu. 

       

Za: 7 – Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Moravec, 

Darina Rudyová , Ján Kordoš, Miroslav Slivka   

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 273/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č. 12 programu – Návrh na počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Chotča na  

                                         nové volebné obdobie rokov 2022 – 2026. 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

A. SCHVAĽUJE: 

V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Chotča : 7 (sedem), ktorí budú zvolení v jednom 

volebnom obvode. 
 

Za: 7 – Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Moravec, 

Darina Rudyová , Ján Kordoš, Miroslav Slivka   

Proti:  0  

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač, starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č. 274/2022 zo dňa 24.06.2022 

k bodu č. 12 programu – Diskusia 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

A.BERIE NA VEDOMIE:  

 

1. Informáciu o zameraní skutočného obecných pozemkov a vypracovaní nájomných zmlúv 

medzi obcou Chotča a budúcimi nájomcami   

2. Stav prác v obecných lesoch a informácie o zabezpečení obyvateľov obce palivovým 

drevom v prvom polroku 2022   

Potrebu stanovenia ceny dreva po ťažbe (zlomené vrcholce, konáre, tenké vývraty, 

zlomené tenké vývraty a sušiny, odrezky nahnité a naštiepnuté ) 

  3.  Žiadosť p. Mgr. Marcely Harmadovej o výstavbu nového oplotenia medzi obecnými                 

parcelami KN C 216/1, 217/1 a parcelou KN C 215/2, ktoré má v osobnom vlastníctve 

a pozemkom KN C 215/1, ktorý je dlhodobom prenájme. Súčasné oplotenie je značné 

poškodené a nespĺňa svoj účel. 

 4.   Žiadosť Mgr. Kataríny Ščešňákovej o preplatenie, alebo čiastočnú kompenzáciu nákladov   

spojených s realizáciou plynovej prípojky k novostavbe RD na parcele KN C 201/1 a 201/2 

v k.ú. Chotča, ktorá si vyžadovala podvŕtanie cesty II. triedy, v celkovej dĺžke 11,70 m. 



Obec  v minulosti pri plynofikácii nezabezpečila k všetkým parcelám rovnocenné podmienky 

napojenia, preto k tejto parcele bolo nutné podvrtanie cesty II/575. 

 

 

B.  SCHVAĽUJE: 

 

1. Konanie Dňa obce na 03.07.2022 zo začiatkom o 15.30 hod. v areáli futbalového ihriska 

a vyčlenenie finančných prostriedkov podľa skutočných nákladov   

 

2. Konanie obecného výletu dňa 27.07.2022 do aquaparku Tatranská Bukovina v PL v cene 

7,00 € /1 osoba za prepravu. 

 Odchod je v čase 6.30 hod – parkovisko pri Obecnom úrade Chotča 

 

3. Cena dreva  (zlomené vrcholce, konáre, tenké vývraty, zlomené tenké vývraty a sušiny, 

odrezky nahnité a naštiepnuté ) sa stanovuje na 6,5 € za 1 prm po ukončení ťažby palivového 

dreva a schválení OLH Ing. Martinom Hanákom 

 

4. Výstavbu jednoduchého oplotenia pri parcelách KN C 216/1, 215/2, kde je oplotenie   

     poškodené a zničené  

  

5. Čiastočnú kompenzáciu nákladov spojených s realizáciou plynovej prípojky k novostavbe 

RD na parcele KN C 201/1 v celkovej dĺžke 11,70 m, kde obec preplatí 500 € za práce, 

podvrtávku ( necelých 50%) nákladov.      

 

6. Parkovanie maximálne 2 ks osobných áut/byt na parkovisku pri bytových jednotkách.                                       

Zakázané je státie na trávniku a iných plochách mimo vyznačeného parkoviska.   

                                                                                         

Za: 7      

Proti:0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

Uznesenie podpísané dňa:  28.06.2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Vladimír Čač, starosta obce 


