UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA
zo dňa 30.09.2022
Obecné zastupiteľstvo na svojom tridsiatom druhom 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. Výber nových nájomníkov do obecných bytov - BJ s.č. 203
7. Informácia o prebiehajúcich, ukončených a pripravovaných projektoch
8. Príprava ročnej inventarizácie majetku obce a schválenie členov
inventarizačnej komisie
9. Informácia o prebiehajúcom procese projektu pozemkových úprav
v obci Chotča
10. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku obce Chotča (časť Blednica)
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 288/2022 zo dňa 30.09.2022
k bodu č.2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:

Počet prítomných: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Kordoš,
Ján Moravec, Darina Rudyová
Ospravedlnený : Miroslav Slivka
URČUJE:

Overovateľov zápisnice: Ján Moravec, Darina Rudyová
Zapisovateľku: Ing. Monika Cviklíková
SCHVAĽUJE:

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča
Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Kordoš,
Ján Moravec, Darina Rudyová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 289/2022 zo dňa 30.09.2022
k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:

Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda - Viktor Bujdoš
Člen
- Radovan Bujdoš
Člen
- Ján Kordoš

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

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 290/2022 zo dňa 30.09.2022
k bodu č. 4 programu – Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní OcZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:

Informáciu o plnení uznesení z posledných rokovaní obecného zastupiteľstva.
A. Osadenie dopravnej značky č.09-ostatné dopravné zariadenia (dopravné zrkadlo) v obci
Chotča pri ceste II. triedy 575 (výjazd z horného cintorína) až po presnom vyznačení
umiestnenia DZ Okresným dopravným inšpektorátom Svidník
B. Výstavba jednoduchého oplotenia pri parcelách KN C 216/1, 215/2, kde je oplotenie
poškodené a zničené sa bude realizovať pokiaľ to poveternostne, vonkajšie vplyvy počasia
dovolia v mesiacoch október, alebo november.
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 291/2022 zo dňa 30.09.2022
k bodu č. 5 programu – Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúceho rokovania OcZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:

Informácia o peňažných obratoch od ostatného rokovania OcZ konaného dňa
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 292/2022 zo dňa 30.09.2022
k bodu č. 6 programu – Výber nových nájomníkov do obecných bytov - BJ s.č.203
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

SCHVAĽUJE:
A. - Pridelenie dvojizbových obecných nájomných bytov týmto žiadateľom:
- Schválenie záložných Zmlúv o úvere ŠFRB
1- Gabriela Danková, 2- Ivana Papierníková, 3- Milan Bednárik, 4- Mgr. Ivana Hrešková
5- Radko Gonos, 6 - Peter Spodník, 7- Martin Rudy, 8- Tomaš Kin, 9- Lukáš Kostilník
10- Tomáš Štefani, 11- Dávid Bujdoš, 12- Mikuláš Bujdoš, 13- Natália Kostinská
14- Mgr. Beáta Rokach, 15- Martin Žanony, 16- Jana Šmajdová
B. Pridelenie jednoizbových obecných nájomných bytov týmto žiadateľom:
1- Erik Madej, 2- Katarína Potomová
C. Záložnú zmluvu k Zmluve o úvere č. 700/328/2022
Záložnú zmluvu k Zmluve o úvere č. 700/329/2022
Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Kordoš, Ján Moravec,
Darina Rudyová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 293/2022 zo dňa 30.09.2022
k bodu č. 7 programu –
Informácia o prebiehajúcich, ukončených a pripravovaných projektoch
Informácia o projekte ,,Kanalizácia a ČOV Chotča“
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. BERIE NA VEDOMIE:
A: Harmonogram výziev Envirofondu, kde výzvy naplánované na koniec roka 2022
a začiatok 2023 budú na výstavbu kanalizácií, vodovodov, ČOV na podporu ucelených
projektov.
B : Správu RP PPA Košice z finančnej kontroly na mieste pri projekte ,,Dom smútku –
rekonštrukcia objektu“. Rekonštrukciou domu smútku, výsevom trávnika, okrasných drevín
a kríkov so zabezpečením prístupu všetkých marginalizovaných skupín bol dodržaný cieľ
projektu.
C: Rozhodnutie SIŽP, Inšpektorátu životného prostredia Košice, ktorý vydal integrované
povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke: Skládka komunálneho odpadu mesta
Stropkov (bývala Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča)
D: Ukončenie projektu: Výstavba tribúny k futbalovému ihrisku v obci Chotča, podporený
z rozpočtu PSK – Výzva pre región 2022 vo výške 20 055,03 €
F: Začiatok realizácie Projektu ,,Wifi pre Teba – Chotča“ na bezplatné wifi pripojenie na
verejných miestach v obci Chotča pre obyvateľov aj návštevníkov obce. Výška NFP je
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12 220,80 €. Obec ako prijímateľ spolufinancuje projekt vo výške 643,50 € t.j. 5% ( slovom :
päť precent)
B : DOPORUČUJE: Starostovi obce sledovať aktuálne výzvy a po vzájomnej komunikácii
s poslancami OZ zapojiť sa do projektov Envirofondu a pokračovať v projekte výstavby
,,Kanalizácia a ČOV Chotča“
Za: 6– Bc.Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Kordoš, Ján Moravec,
Darina Rudyová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 294/2022 zo dňa 30.09.2022
k bodu č. 8 programu – Príprava ročnej inventarizácie majetku obce a schválenie členov
Inventarizačnej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. BERIE NA VEDOMIE:
Príprava ročnej inventarizácie majetku obce a schválenie členov Inventarizačnej komisie
Vladimír Čač , starosta obce
B. SCHVAĽUJE:
Inventarizačnú komisiu obce pre vykonanie ročnej inventarizácie majetku ku dňu 31.12.2022
v zložení:
Ján Moravec
- predseda komisie
Darina Rudyová
- členka komisie
Ján Kordoš
- člen komisie
Mgr. Ľubica Bujdošová
- členka komisie
Mgr. Dagmara Hančáková - členka komisie
Martin Cviklik
- člen komisie
Bc. Erika Bujdošová
- člen komisie
Emília Gojdičová
- členka komisie

C: UKLADÁ:
Predsedovi a členom komisie do 31.01.2023 predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva
správu o vykonanej ročnej inventarizácie majetku ku dňu 31.12.2022
Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Kordoš, Ján Moravec,
Darina Rudyová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 295/2022 zo dňa 30.09.2022
k bodu č. 9 programu – Informácia o prebiehajúcom procese projektu pozemkových úprav
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v obci Chotča

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. BERIE NA VEDOMIE:
Aktuálny stav projektu pozemkových úprav Chotča
Po spracovaní úvodných podkladov Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor spolu
so zhotoviteľom projektu prerokoval návrhy a požiadavky vlastníkov na určenie nových
pozemkov (27.06. - 30.06.2022).
V ďalšom priebehu projektu správny orgán dohodne so Združením účastníkov pozemkových
úprav Chotča zásady umiestnenia nových pozemkov. Zásady sú súpisom pravidiel na základe
ktorých, a v súlade s ktorými budú navrhované a umiestňované nové pozemky v
rozdeľovacom pláne vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Návrh zásad
(písomná a grafická časť) bude zverejnený a doručený známym vlastníkom.
Po oznámení platnosti zásad začnú práce na rozdeľovacom pláne – návrhu nového
usporiadania pozemkov – termín odovzdania etapy 6/2023.
Vladimír Čač , starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 296/2022 zo dňa 30.09.2022
k bodu č.10 programu – Žiadosť Ing. Martina Zeleňáka, Chotča s.č.136, o odkúpenie časti
parcely 676/1 v k.ú. Chotča, časť Blednica.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE :
A:Žiadosť Ing. Martina Zeleňáka, Chotča s.č.136,o odkúpenie časti parcely 676/1 v k.ú.
Chotča, časť Blednica.
B : DOPORUČUJE: Ing. Martinovi Zeleňákovi časť parcely o ktorú podal žiadosť dať
geometricky zamerať, pokiaľ záujem o ňu pretrváva.
Za: 6 :
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 297/2022 zo dňa 30.09.2022
k bodu č. 11 programu – Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

BERIE NA VEDOMIE :
A: Žiadosť správcu gréckokatolíckej farnosti Chotča, Mgr. Mikuláša Fejka o finančný
príspevok vo výške 2000,00 € na nákup liturgických predmetov do farského chrámu sv.
apoštolov Petra a Pavla v Chotči
B: Informáciu o pokračovaní v projekte obce Chotča a Slovenského futbalového zväzu v
rámci ,, Grassroots“ programu s projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na
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popularizáciu futbalu u detí v základných školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity so
zameraním na futbal). Základná škola Chotča s.č.175 má možnosť získať športové pomôcky.
C: Podanie žiadosť obce o zaradenie DHZO Chotča o zaradenie do kategórie B v roku 2023
D: Realizáciu projektu ,,Čerstvé hlavičky“, kde zásluhou spoločnosti Kaufland získala
ZŠ Chotča pre deti čerstvú dávku ovocia a zeleniny počas celého školského roka 2022/2023
E: Zrealizovanie rekonštrukcie obecnej nájomnej budovy, prevádzky v centre obce
F: Potrebu doťažiť drevnú hmotu o objemne cca 100 m3 v poraste 402 po dohode s LOH
I: Žiadosť p. Pavla Baluďanského o odkúpenie plechovej garáž (pôvodne stojacej na hornom
cintoríne), ktorá je značne poškodená a nepotrebná pre obec
Vladimír Čač , starosta obce

SCHVAĽUJE:
A: Osvetlenie horného obecného cintorína výstavbou 2 ks stĺpov so solárnymi svietidlami
pri vstupe, podľa predložených cenových ponúk
B: Oslavu Mikuláša na deň 11.12.2022 v sále kultúrneho domu o 15.00 hod
C: Zakúpenie darčekov pre dôchodcov nad 62 rokov, pri príležitosti mesiaca úcty k starším
( + kultúrne podujatie podľa voľného termínu )
D: Žiadosť finančný príspevok vo výške 1000,00 € na nákup liturgických predmetov do
farského chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Chotči
E: Žiadosť p. Pavla Baluďanského o odkúpenie plechovej garáž (pôvodne stojacej na hornom
cintoríne) za cenu 100,00 €, ktorú zaplatí v hotovosti do pokladne obce do 30.10.2022
F: Odmenu pre veliteľa DHZO Chotča a predsedu ŠK Chotča vo výške 200,00 €
G: Dokončenie dočasných terénnych úprav pri Dome smútku s.č.4 ( kameň 16-32 mm )
I : Doťaženie drevnej hmoty v poraste 402 o objeme 100 m3, pokiaľ nedôjde k znehodnoteniu
lesných ciest ( vplyv počasia )
Za: 6 :
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

Uznesenie podpísané dňa: 04.10.2022

Vladimír Čač, starosta obce
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