UZNESENIE
Z tridsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
CHOTČA
zo dňa 26.08.2022

Obecné zastupiteľstvo na svojom tridsiatom prvom zasadnutí prerokovalo tento program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba členov návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní
obecného zastupiteľstva
5. Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu v obci Chotča za prvý polrok 2022
7. A) Schválenie zámeru prenájmu - nájom obecných pozemkov
B) Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy
Prijímateľ : Obec Chotča
Nájomca : Slovak Telekom, a. s.
8. Informácie o prebiehajúcich projektoch a ich vyhodnotenie za I. polrok
9. Informácia o plnení úloh na úseku hospodárenia v obecných lesoch
Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský
rok 2022/2023
10. Prerokovanie rozvojovej stratégie a cieľov PHRSR Chotča
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 278/2022 zo dňa 26.08.2022
k bodu č.2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová,
Ján Kordoš, Miroslav Slivka
Ospravedlnený : Radovan Bujdoš
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URČUJE:
Overovateľov zápisnice: Viktor Bujdoš, Ján Kordoš
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča

Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Ján Moravec,
Darina Rudyová, Ján Kordoš, Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 279/2022 zo dňa 26.08.2022
k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda – Ján Moravec
Člen
- Ján Kordoš
Člen
- Miroslav Slivka
Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová, Ján Kordoš,
Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 280/2022 zo dňa 26.08.2022
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
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 281/2022 zo dňa 26.08.2022
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 t. j. od 24.06.2022
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 282/2022 zo dňa 26.08.2022
k bodu č. 6 - programu : Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obci Chotča za prvý polrok 2022

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
A. Informáciu o plnení rozpočtu obce (DPFO) za prvý polrok v obci Chotča 2022
Prevod dane z príjmu fyzických osôb do rozpočtu obce Chotča za 1.polrok 2022 bol vo výške
104 049,00 €.
Rozpočet obce Chotča schválený 15.12.2021 počíta s výnosom DPFO na rok 2022 vo výške
211 000,00 €.
Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 283/2022 zo dňa 26.08.2022
k bodu č. 7 programu :
A) Schválenie zámeru prenájmu – nájom obecných pozemkov vo vlastníctve Obce Chotča
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
B) Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy
Prijímateľ : Obec Chotča
Nájomca : Slovak Telekom, a. s.
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SCHVAĽUJE:
UZNESENIE č. 283/2022 A
Obecné zastupiteľstvo obce Chotča
schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom majetku obce Chotča z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to
pozemku, parcela registra „C“ KN č. 525/3, druh pozemku trvalý trávny porast, vo výmere
243 m2, vytvorená Geometrickým plánom číslo 51/2022, vyhotoveným zhotoviteľom Jánom
Štiavnickým dňa 29.6.2022, úradne overeným Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor
dňa 25.7.2022 pod č. G1-152/2022 z parcely CKN č. 525/2, zapísané na LV č. 627 v podiele
1/1 pre Obec Chotča (v stave E KN sa jedná o parcelu 793/2).
pre nájomcu Viliam Jakubčo, narodený 9.10.1971, trvale bytom Mlynská 699/17, Stropkov
za týchto podmienok:
Doba nájmu: doba určitá 10 rokov odo dňa vzniku nájmu;
Účel nájmu: využívanie pozemku na pestovanie plodín;
Výška nájomného: 0,03 eur za m2 za rok, ročné nájomné za 243 m2 je 7,29 eur;
Splatnosť nájomného: ročné nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 20.12. bežného roka;
Splatnosť nájomného za rok 2022: alikvotnú časť nájomného za rok 2022 sa nájomca zaväzuje
uhradiť do 20.12.2022.
Nájomný vzťah vznikne na základe písomnej nájomnej zmluvy, ktorá nadobudne platnosť
dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na
webovej stránke obce Chotča.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 283/2022 zo dňa 26.08.2022 schválilo zámer prenajať
uvedený nehnuteľný majetok Obce Chotča z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Zámer
prenájmu bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce dňa po dobu 15 dní.
Dôvody hodné osobitného zreteľa boli odôvodnené tým, že pozemok sa nachádza v intraviláne
obce a pre obec je dočasne nevyužiteľný. Parcela sa nachádza v susedstve s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve a prenájme nájomcu, tvorí s nimi súvislý celok. Nájomca pozemok dlhodobo
udržiava v dobrom stave.

Hlasovanie: Za: 6 : Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová,
Ján Kordoš, Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Vladimír Čač, starosta obce
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UZNESENIE č.283/2022 B
Obecné zastupiteľstvo obce Chotča
schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom majetku obce Chotča z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to
pozemku, parcela registra „C“ KN č. 525/2, druh pozemku trvalý trávny porast, vo výmere
1547 m2, vytvorená Geometrickým plánom číslo 51/2022, vyhotoveným zhotoviteľom Jánom
Štiavnickým dňa 29.6.2022, úradne overeným Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor
dňa 25.7.2022 pod č. G1-152/2022 oddelením z doterajšej parcely CKN č. 525/2, zapísané na
LV č. 627 v podiele 1/1 vo vlastníctve obce Chotča (v stave E KN sa jedná o parcelu č. 793/2).
pre nájomcov Ladislava Surmaja, nar. 2.5.1962 a Martu Surmajovú , rod. Durovú, nar.
13.11.1962, obidvaja trvale bytom Chotča č. 157 za týchto podmienok:
Doba nájmu: doba určitá 10 rokov odo dňa vzniku nájmu;
Účel nájmu: využívanie pozemku na pestovanie plodín;
Výška nájomného: 0,03 eur za m2 za rok, ročné nájomné za 1547 m2 je 46,41 eur;
Splatnosť nájomného: ročné nájomné sa nájomcovia zaväzujú uhradiť do 20.12. bežného
roka;
Splatnosť nájomného za rok 2022: alikvotnú časť nájomného za rok 2022 sa nájomcovia
zaväzujú uhradiť do 20.12.2022.
Nájomný vzťah vznikne na základe písomnej nájomnej zmluvy, ktorá nadobudne platnosť
dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na
webovej stránke obce Chotča.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 283/2022 zo dňa 26.08.2022 schválilo zámer prenajať
uvedený nehnuteľný majetok Obce Chotča z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Zámer
prenájmu bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
Dôvody hodné osobitného zreteľa boli odôvodnené tým, že pozemok sa nachádza v intraviláne
obce a pre obec je dočasne nevyužiteľný. Parcela sa nachádza v susedstve s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve nájomcov, tvorí s nimi súvislý celok. Nájomcovia pozemok dlhodobo udržiavajú
a pestujú na ňom plodiny.
Hlasovanie: Za: 6 : Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová,
Ján Kordoš, Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Vladimír Čač , starosta obce

5

UZNESENIE č. 283/2022 C
Obecné zastupiteľstvo obce Chotča
schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom majetku obce Chotča z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to
pozemku, parcelu registra „C“ KN č. 525/1, druh pozemku záhrada vo výmere 1385 m2
a pozemok – parcelu č. 525/4, trvalý trávny porast, vo výmere 592 m2, vytvorené
Geometrickým plánom číslo 51/2022, vyhotoveným zhotoviteľom Jánom Štiavnickým dňa
29.6.2022, úradne overeným Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor dňa 25.7.2022 pod
č. G1-152/2022 z parcely CKN č. 525/2, zapísané na LV č. 627 v podiele 1/1 v prospech
vlastníka Obec Chotča (v stave E KN sa jedná o parcelu č. 793/2).
pre nájomcu Jozef Bogdan, narodený 30.3.1952, trvale bytom Chotča 125 za týchto
podmienok:
Doba nájmu: doba určitá 10 rokov odo dňa vzniku nájmu;
Účel nájmu: využívanie pozemku na pestovanie plodín;
Výška nájomného: 0,03 eur za m2 za rok, ročné nájomné za 1977 m2 je 59,31 eur;
Splatnosť nájomného: ročné nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 20.12. bežného roka;
Splatnosť nájomného za rok 2022: alikvotnú časť nájomného za rok 2022 sa nájomca zaväzuje
uhradiť do 20.12.2022.
Nájomný vzťah vznikne na základe písomnej nájomnej zmluvy, ktorá nadobudne platnosť
dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na
webovej stránke obce Chotča.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 283/2022 zo dňa 26.08.2022 schválilo zámer prenajať
uvedený nehnuteľný majetok Obce Chotča z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Zámer
prenájmu bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
Dôvody hodné osobitného zreteľa boli odôvodnené tým, že pozemok sa nachádza v intraviláne
obce a pre obec je dočasne nevyužiteľný. Parcela sa nachádza v susedstve s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve nájomcu, tvorí s nimi súvislý celok. Nájomca pozemok dlhodobo udržiava
v dobrom stave a pestuje na ňom plodiny.

Hlasovanie: Za: 6 : Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová,
Ján Kordoš, Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Vladimír Čač , starosta obce
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UZNESENIE č. 283/2022 D
Obecné zastupiteľstvo obce Chotča
schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom majetku obce Chotča z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to
pozemku, parcela registra „C“ KN č. 528, druh pozemku záhrada, vo výmere 1291 m2a parcela
525/5, druh pozemku trvalý trávny porast, vo výmere 542 m2, vytvorené Geometrickým plánom
číslo 51/2022, vyhotoveným zhotoviteľom Jánom Štiavnickým dňa 29.6.2022, úradne
overeným Okresným úradom Stropkov, katastrálny odbor dňa 25.7.2022 pod č. G1-152/2022
oddelením z doterajšej parcely CKN č. 525/2, zapísanej na LV č. 627 v podiele 1/1 vo
vlastníctve obce Chotča (v stave E KN sa jedná o parcelu č. 793/2).
pre nájomcov Miloša Šmitala, nar. 7.5.1968 a Oľgu Mikčovú, rod. Marcinčákovú nar.
25.9.1962, obidvaja trvale bytom Chotča č. 123 za týchto podmienok:
Doba nájmu: doba určitá 10 rokov odo dňa vzniku nájmu;
Účel nájmu: využívanie pozemku na pestovanie plodín;
Výška nájomného: 0,03 eur za m2 za rok, ročné nájomné za 1833 m2 je 54,99 eur;
Splatnosť nájomného: ročné nájomné sa nájomcovia zaväzujú uhradiť do 20.12. bežného
roka;
Splatnosť nájomného za rok 2022: alikvotnú časť nájomného za rok 2022 sa nájomcovia
zaväzujú uhradiť do 20.12.2022.
Nájomný vzťah vznikne na základe písomnej nájomnej zmluvy, ktorá nadobudne platnosť
dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na
webovej stránke obce Chotča.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 283/2022 zo dňa 26.08.2022 schválilo zámer prenajať
uvedený nehnuteľný majetok Obce Chotča z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Zámer
prenájmu bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
Dôvody hodné osobitného zreteľa boli odôvodnené tým, že pozemok sa nachádza v intraviláne
obce a pre obec je dočasne nevyužiteľný. Parcela sa nachádza v susedstve s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve nájomcov, tvorí s nimi súvislý celok. Nájomcovia pozemok udržiavajú
v dobrom stave a pestujú na ňom plodiny.
Hlasovanie: Za: 6 : Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová,
Ján Kordoš, Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
Vladimír Čač , starosta obce
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SCHVAĽUJE:
Nájomnú zmluvu (ostatné priestory a časť pozemku) uzavretú podľa ust. § 663 a nasl.
Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany
Prenajímateľ
Názov :
Štatutárny orgán:
Nájomca
Názov :
Sídlo:
V zastúpení:

Obec Chotča
Chotča 3, 090 21 Chotča
Vladimír Čač, starosta obce Chotča

Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Ing. Maria Takáčová, špecialista nájomnej agendy splnomocnená
na základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Predmet nájmu
1.

Predmetom nájmu je:
a) ostatný priestor, nachádzajúci sa na budove Obecného úradu Chotča súpisné číslo 3,
ktorá je vo vlastníctve Obce Chotča, umiestnená je na pozemku KNC parc. č. 466 k.ú.
Chotča, obec Chotča, okres Stropkov zapísanom na LV č. 1 (ďalej len ,,nehnuteľnosť“)
a to konkrétne časť fasády obvodovej steny cca 2 m2 za účelom umiestnenia
parabolickej antény prostredníctvom anténneho nosiča a vedenie káblového rozvodu
do kabinetu umiestneného na pozemku podľa bodu b tohto článku
b) časť pozemku č. KNC 466 vo výmere cca 2m2 za účelom umiestnenia
telekomunikačného kabinetu
(ďalej len ,,predmet nájmu“)

2.

Prenajímateľ týmto vyhlasuje, že predmet nájmu nie je zaťažený právom tretej osoby
(právom nájmu, vecným bremenom, iným užívacím právom a pod), ktoré by bránilo
v riadnom užívaní predmetu nájmu nájomcom. V prípade, ak sa ukáže toto vyhlásenie
nepravdivým, je prenajímateľ povinný nahradiť nájomcovi všetku škodu, ktorá mu tým
vznikne.
Obec Chotča vydala súhlas s realizáciou tejto drobnej stavby č. j 2019/110
z 25.04.2019 ( príloha č. 2)
Bližšia špecifikácia predmetu nájmu je v Prílohe č. 1.

3.
4.
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Nájomné a služby spojené s nájmom
Výška nájomného za predmet nájmu je stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách
č.18/1996 Z. z., ktorý sa vykonáva vyhláškou MF SR č.87/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
1.
1.1.
1.2.

Výpočet základného ročného nájomného:
ostatný priestor
časť pozemku
Spolu nájomné ročne

2.

Služby spojené s nájmom ročne :
elektrická energia - nájomca má zriadené
vlastné odberné miesto
Celkom ročne

800,00 €
400,00 €
1 200,00 €
0,00 €

1 200,00 €

Prenajímateľ neposkytuje nájomcovi žiadne služby spojené s nájmom a nájomca si služby
zabezpečí sám na vlastné náklady.
( Nájomná zmluva sa nachádza na webovej stránke obce Chotča)
Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová,Viktor Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová, Ján Kordoš,
Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Vladimír Čač , starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 284/2022 zo dňa 26.08.2022
k bodu č. 8 programu – Informácia o prebiehajúcich projektoch v obci

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu v rámci
POD 2022 na projekt malej obecnej kompostárne
2. Priebeh rekonštrukcie objektu prevádzky v centre obce a priľahlých plôch
3. Začiatok a priebeh prác na rekonštrukcii priestorov v MŠ Chotča
4. Inštaláciu dopravných značiek DZ č.321 a DZ č.230 podľa vyznačeného umiestnenia
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ODI vo Svidníku, na miestnu komunikáciu v obci, pre zvýšenie dopravnej bezpečnosti
v danom úseku
5. Dodanie interiérového vybavenia (stolov a stoličiek) do sály kultúrneho domu 23.08.2022
6. Inštaláciu kamerového systému na budove ŠK Chotča, potrebného na vyhotovenie
záznamov z futbalových zápasov
7.Oznámenie o poskytnutí podpory zo strany ŠFRB vo výške 757 810,00 € pri úrokovej
sadzbe 0 %, pre účel U413 – Kúpa nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome.
názov stavby 18 Bytových jednotiek v obci Chotča
miesto stavby Chotča 203, Chotča
počet bytov 18.
8. Oznámenie o poskytnutí podpory zo strany ŠFRB vo výške 121 250,00 € pri úrokovej
sadzbe 0 %, pre účel U4103 – Obstaranie technickej vybavenosti kúpou.
názov stavby 18 Bytových jednotiek v obci Chotča
miesto stavby Chotča 203, Chotča
počet bytov 18
9. Zrealizovanie spevnenej plochy pod výstavbu tribúny k futbalovému ihrisku
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 285/2022 zo dňa 26.08.2022
k bodu č. 9 programu
A) Informácia o plnení úloh na úseku hospodárenia v obecných lesoch
B) Zhodnotenie pripravenosti základnej a materskej školy na školský rok 2022/2023

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE
-Informáciu o počte žiakov, zahájení školského roka a stave príprav na zahájenie prevádzky
základnej i materskej školy na školský rok 2022/2023
-Informácie o rekonštrukcii spálne pre deti v priestoroch MŠ, chodieb a schodísk vrátane
soklov, opravu a nový náter altánku + výstavbu pieskoviska pre deti MŠ Chotča
-Informácia o plnení úloh na úseku hospodárenia v obecných lesoch v prvom polroku 2022

B. ODPORUČA : Ing. Martinovi Hanákovi, lesnému odbornému hospodárovi, venovať
zvýšenú pozornosť dodržaniu LHP plánu, prebierok a prerezávok, ktoré je potrebné urobiť do
konca roka 2022. Obyvatelia obce, ktorí sa nahlásili v termíne sú palivovým drevom
zabezpečení v plnom rozsahu. Voktóbri sa sústrediť na vykonanie prebierok na Revákových
lúkach, (porast 395,396). O vykonaní obnovnej úmyselnej ťažby rozhodnúť po Novom roku
v závislosti na klimatických podmienkach a potrebách obce.
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SCHVAĽUJE :Všeobecné záväzne nariadenie č. 2/2022
O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chotča, podľa predloženého návrhu.

Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Viktor Bujdoš, Ján Moravec, Darina Rudyová, Ján Kordoš,
Miroslav Slivka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 286/2022 zo dňa 26.08.2022
k bodu č. 10 programu - Prerokovanie rozvojovej stratégie a cieľov PHRSR Chotča
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Prerokovanie a doplnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotča
v rokoch 2023-2030, vízií rozvoja a hlavných cieľov, aby obec bola atraktívnym a zdravým
miestom pre život
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 287/2022 zo dňa 26.08.2022
k bodu č. 11 programu - Diskusia
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Potrebu šetrenia el.energie a zemného plynu vo všetkých budovách vo vlastníctve obce
2. Prípravu obce na zabezpečenie volieb do samospráv a samosprávnych krajov 2022
3. Dokončenie oplotenia hasičskej zbrojnice a potrebu malých terénnych úprav pri budove
SCHVAĽUJE :
1. Skrátenie času svietenia verejného osvetlenia do 22.00 hod od 01.09.2022
2. Posviacku Domu smútku a zrekonštruovaných obecných budov po dohode s duchovnými
predstaviteľmi obce
3. Opravu omietok, vymaľovanie nevyhnutných poškodených a zvlhnutých miest, miestností
v obecnom nájomnom byte p. Ľubomíra Feckaniča po spracovaní cenových ponúk
4. Finančnú pomoc pre rodinu p. Jarolíma Dutka na liečbu a rehabilitáciu po ťažkej
autonehode vo výške 500,00 €
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie podpísané dňa: 26.08.2022
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