UZNESENIE
z tridsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA
zo dňa 21.10.2022
Obecné zastupiteľstvo na svojom tridsiatom treťom 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 práce OZ za volebné obdobie 2018-2022
7. Schválenie kalendárneho plánu práce OZ na rok 2023
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 298/2022 zo dňa 21.10.2022
k bodu č. 2 programu – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KONŠTATUJE:
Počet prítomných: 6- Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Moravec,
Darina Rudyová, Ján Kordoš
Ospravedlnený:

1- Miroslav Slivka

URČUJE:
Overovateľov zápisnice: Bc.Erika Bujdošová, Darina Rudyová
SCHVAĽUJE:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča
Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Moravec,
Darina Rudyová, Ján Kordoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 299/2022 zo dňa 21.10.2022
k bodu č. 3 programu – Voľba členov návrhovej komisie
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ:
Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda - Ján Moravec
Člen
- Viktor Bujdoš
Člen
- Ján Kordoš

Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Moravec,
Darina Rudyová, Ján Kordoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 300/2022 zo dňa 21.10.2022
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. 301/2022 zo dňa 21.10.2022
k bodu č. 5 programu – Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúceho rokovania OZ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Informácia o peňažných obratoch od predchádzajúceho rokovania OZ
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 302/2022 zo dňa 21.10.2022
k bodu č. 6 programu – Vyhodnotenie práce Obecného úradu Chotča a poslancov OZ
dosiahnutej vo volebnom období obdobie 2018 - 2022
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

BERIE NA VEDOMIE:
Vyhodnotenie práce obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva za volebné
obdobie 2018 – 2022.
ROK 2018
➢ Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa uskutočnili v novembri
2018, som od 05.12.2018 starostom obce Chotča a poslancami obce sú : zástupca starostu Ján Moravec, Ján Kordoš, Radovan Bujdoš, Bc. Erika Bujdošová, Darina Rudyová, Viktor
Bujdoš a Miroslav Slivka. OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolilo nové komisie,
predsedov komisií a stanovilo si konkrétne úlohy a zodpovednosť poslancov za jednotlivé
oblasti spoločenského života v obci.
➢ Hneď na prvom zastupiteľstve bola schválená Zmluva č.18 o Nájme nehnuteľnosti na
parcele 129/2, na ktorej sa v mesiaci január začalo s obnovou vojnového cintorína z 1. sv.

vojny, toto dielo realizovala firma VMJ Production s.r.o. a bolo ukončené 31.3.2019.
Celkové finančné náklady činili 31 150 eur.
➢ Ďalej bol zvýšený príspevok v obci pri narodení dieťaťa na sumu 200 eur.
➢ Dňa 31.12.2018 sa konala akcia Obecná zabíjačka. Náklady na túto akciu boli 2068,10 Eur.
ROK 2019
➢ Dňa 6.1.2019 sa konal Trojkráľový koncert skupiny Stropkoviani. Náklady boli 300 eur.
➢ Bol predložený plán úloh a projektových zámerov obce v období 2019-2023 na Okresný
úrad Stropkov.
➢ 23.2.2019 sa konal 26. ročník obecného plesu.
➢ V mesiaci marec bol na základe výberového konania do funkcie LOH zvolený Ing. Martin
Hanák.
➢ V marci bola ukončená I. etapa výstavby vojnového cintorína z 1.sv. vojny
➢ Obec Chotča a mesto Stropkov podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci na poskytnutie
dotácie pre deti a mládež na výchovnovzdelávaciu činnosť detí v CVČ, kde sa vzájomne
dohodli, že obec Chotča uhradí ročne sumu 2743,30 eur pre deti od veku 5-15 rokov t.j.
94,60 eur za jedného takéhoto obyvateľa.
➢ Obec vyzvala zhotoviteľa prác na diele: „Dom smútku rekonštrukcia objektu firmu
Profimax s.r.o. k začatiu stavebných prác, na realizácii rekonštrukcie DS našej obci.
➢ Na základe žiadosti ŠK Chotča boli poskytnuté dotácie vo výške 3500 eur na činnosť v roku
2019.
➢ Bola schválená zmluva s firmou Slovak Telekom a.s. na výstavbu anténneho nosiča
a antény MW300 na kvalitatívne vylepšenie pre telekomunikačné služby vysokorýchlostný
internet, a IP televíziu, ktorá bola ukončená v roku 2021.
➢ V mesiaci apríl bol schválený plán obnovy VV a.s. a OZ schválené tieto rekonštrukcie
a podané projekty OZ:
➢ Rekonštrukcia verejného osvetlenia 15000 eur
➢ Žiadosť na zateplenie budovy ZŠ Chotča 175 vo výške 200 000 eur
➢ Výstavba detského ihriska v areáli ŠK Chotča 3500 Eur
➢ Výstavba detského ihriska pri MŠ a ZŠ vo výške 8400 eur
➢ Na zateplenie budovy ZŠ, obec podala opätovný projekt v decembri 2019, nakoľko dotácia
z Envirofondu nebola úspešná z dôvodu časovej tiesne.
➢ Vyraďovacia a likvidačná komisia vyradila z majetku obce stavbu klziska v areáli futb.
štadióna, ktorý bol v zlom a nevyhovujúcom stave.
➢ Bola vytlačená monografia obce „Chotča v premenách storočí“, ktorú zrealizovala
Svidnícka tlačiareň v kuse 800 ks : 3120 eur.
➢ Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu bola upravená adresa ZŠ Chotča, Chotča
175 v sieti škôl a školských zariadení.
➢ Bolo realizované osvetlenie pred budovou Obecného úradu a Domu smútku.
➢ Obec podala žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice zo SR z kapitoly MV
SR podľa zákona č 526/2010 Z.z..
➢ Obec podala žiadosť na druhú etapu obnovy vojnového cintorína, na realizáciu výstavby
prístupovej cesty a parkoviska, čelného oplotenia a kríža pri vstupe.
➢ Dňa 8.5. 2019 sa uskutočnila jarná obecná brigáda, kde sa skrášlilo priestranstvo pri
požiarnej zbrojnici, dolnom a hornom cintoríne a pri budove ZŠ.
➢ Druhá májová nedeľa patrila matkám, z tohto dôvodu sa každoročne v KSB koná akcia dňa
matiek, po vystúpení žiakov MŠ a ZŠ bolo prichystané pohostenie pre matky a ženy obce

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢

spolu s darčekami. Pred akciou Únia žien obce zorganizovala akciu pod názvom Poklona
vôni domova, ktorá mala veľmi dobrú odozvu.
Bol vybraný dodávateľ na vykonanie ťažobných prác a približovanie drevnej hmoty pán
Marek Čakurda.
Obec požiadala aj firmu Profimax s.r.o. o nastúp na realizáciu prác na stavbe „DS
rekonštrukcia objektu.“
Dňa 23.5. na území obce Chotča v čase 15:45 hod. bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej
aktivity, po výdatných zrážkach sa vylial potok, boli zaplavené komunikácie, pivnice,
záhrady a studne. Zabezpečovacie práce zo strany správcu toku boli ukončené dňa 14.6.
o 17:00 hod. Na vodných tokoch boli prečistené a odstránené nánosy a prekážky
z prietočného profilu, boli vykonané opatrenia na ochranu pred povodňami .
V mesiaci jún obec odstúpila od zmluvy s firmou Profimax s.r.o., ktorá nedodržala
stanovené termíny, stavenisko neprebrala a s prácami nezačala.
Bola dokončená úprava plôch a priestranstiev pri OcÚ , DS firmou PD Ondava Stropkov
v celkovej výške skoro 50 000,00 eur
Boli zakúpené dve benzínové kosačky, krovinorez, na kosenie trávnatých plôch obce.
Na výjazdovom rokovaní vlády dňa 25.6. boli obci poskytnuté dotácie z MF SR na
rekonštrukciu komunikácie vo výške 7000 eur, ktorá bola zrealizovaná v mesiaci november
2019. Dotácia 13 000 eur bola použitá na rekonštrukciu kuchyne ZŠ Chotča. Dotácia na
kapitálové výdavky 2000 eur bola na rekonštrukciu a technické zhodnotenie budovy ŠK
Chotča, ktoré sa realizovali v určenom období.
Obec podala žiadosť na rozšírenie distribučnej siete, ale vzhľadom nato, že v danej lokalite
(ulica od rodinného domu p. Moravca) nie sú vysporiadané pozemky, nie je možné rozšíriť
distribučnú sústavu.
Dňa 5.7. sa konala akcia Deň obce, boli tu zahrnuté športové hry, atrakcie pre deti,
vystúpenia skupín.
Obecný výlet do Thermalparku Vrbov sa uskutočnil dňa 25.7.2019
Boli zakúpené nové stoly, lavičky a záhradné stany na rôzne obecné akcie.
Firma SALY začala s parkovými úpravami pri OcÚ a KSB, ktoré boli dokončené v polovici
mesiaca august. Náklady spojené s touto realizáciou činili cca 5 000 eur.
Dňa 7.7. sa konala akcia Chotčanský silák, 14.7. Memoriál Jozefa Kovaľa.
V mesiaci august bola zrealizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia, vybraným
dodávateľom bol Projekt 89, výška 15 115,20 eur.
Dňa 18.8. sa v obci konali oslavy 640.teho výročia prvej písomnej zmienky spojené
s vysviackou vojnového cintorína a krstom monografie: „Chotča v premenách storočí“. Na
uvedených slávnostiach boli prítomní zástupcovia štátnej správy, samospráv, Ministerstva
obrany, Ministerstva vnútra, Ruského veľvyslanectva, Slovenskej akadémie vied aj cirkvi.
Boli udelené čestné občianstva aj pamätné listy obce Chotča.
V mesiaci september bol podaný projekt na výstavbu tribúny v areály ŠK Chotča, vo výške
30 000 eur na SFZ, ktorý bol zmenený na rekonštrukciu budovy s.č.174, z dôvodu zníženia
dotácie na výšku 10 000 eur.
Dňa 9.9. sa konalo divadelné predstavenie súboru Ondavan: Babski Mores.
Dňa 26.9.2019 bola podpísaná zmluva o nájme nebytových priestorov medzi obcou Chotča
a Slovenská pošta a.s., ktorá zreálnila výmeru a je vzájomné výhodná pre obidve zúčastnené
strany.

➢ V tomto mesiaci bolo realizované: osadenie lavičiek pri hornej autobusovej zastávke a
hornom cintoríne. Na dolnom cintoríne sa začalo s realizáciou prvej etapy rekonštrukcie
oplotenia, výstavbou vstupnej brány a asfaltového koberca v rozsahu 220 m2.
➢ Dňa 19.10. sa konala brigáda pri ZŠ, príprava plochy, výrub stromov potrebná pred
výstavbou nového detského ihriska.
➢ Zrealizovali sme rekonštrukciu vstupnej budovy do areálu ŠK Chotča.
➢ V hlavnej budove ŠK Chotča 173 sa začalo s realizáciou prác, šatne domácich, výmena
okien, elektroinštalácie, výmena vykurovacích telies a úprava vnútorných omietok.
➢ Rozhodnutím výkonného výboru SFZ zo dňa 5.11.2019 bol pridelený finančný príspevok
pre ŠK Chotča na rekonštrukciu budovy futbalového klubu vo výške 10 000 eur .
➢ Bol podaný projekt : Program obnovy dediny v gescii Slovenskej agentúry životného
prostredia vo výške 5000 eur na výstavbu oddychovej zóny v areáli futb. ihriska.
➢ Koncom mesiaca sa uskutočnila prekládka elektr. rozvádzača pri požiarnej zbrojnici vo
výške 780,36 eur.
➢ Boli podané projekty na Environmentálny fond a „ Kanalizácia a ČOV 2020“
aj „Protipovodňová ochrana obce 2020“ v hodnote 200 000 eur.
➢ V tomto mesiaci sme zaslali žiadosti o finančnú pomoc na vybudovanie pamätníka na náš
zaniknutý drevený kostol (malej zvonice, prístupového chodníka, tabule a makety), žiadosť
bola adresovaná predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR, Ministerstvu školstva a na
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR.
➢ Začiatkom mesiaca bola zakúpená nová vianočná výzdoba do centra obce.
➢ Bol umiestnený nový elektrického stĺp VO v parku pri KSB Chotča, opravený bol priepust
na horný cintorín pri dome č. 75.
➢ Prebiehali rekonštrukčné práce v kuchyni KSB.
➢ Dňa 5.12. na základe skutočnosti vyplývajúcej z úpravy rozpočtu ohľadne rekonštrukcie
objektu Domu smútku Obec zaslala žiadosť na agentúru Mediinvest s.r.o. Prešov ako
externého manažmentu projektu o zaslanie stanoviska obce na PPA agentúru, z dôvodu
uvedených zmien v úpravách rozpočtu.
➢ Pri príležitosti osláv sv. Mikuláša dňa 8.12.2019 bolo zakúpené nové mikulášske oblečenie
a 130 ks mikulášskych darčekov pre všetky deti do 15 rokov.
➢ Dňa 20.12. obec organizovala výlet na vianočné trhy do Košíc.
➢ Počas týchto mesiacov bol realizovaný kamerový systém, nová webová stránka, letecké
zábery, virtuálna prehliadka obce v Google Maps
ROK 2020
►V januári prebiehalo vyhodnotenie hospodárenia v obecných lesoch za rok 2019
►Prijatý bol plán hospodárskych opatrení s platnosťou v rokoch 2019-2028,vyhotoveného
a schváleného Okresným úradom Prešov OOP č.j. OU-PO-OOP4-2019/002666-1 zo dňa
30.08.2019 a schváleného Okresným úradom Prešov OOP č.j. OU-PO-OOP4-2019/002666-1
►Rozdelené boli finančné prostriedkov na pomoc postihnutým rodinám v meste Prešov,
obciach Kolíňany a Jelenec, ktoré postihli tragické udalosti na sklonku roka 2019.
Zbierka trvala od 15.12.2019 do 31.12.2019 a celkom bolo vyzbieraných spolu s príspevkom
obce 2157,27 €.
► Začala rekonštrukcia vstupnej chodby do budovy obecného úradu
►Podaný bol projekt na dostavbu ČOV a kanalizácie v plnom rozsahu v termíne, t.j.
31.12.2019.

► Podaný bol aj projekt na výstavbu prírodného amfiteátra a pódia v areáli ŠK vo výške 30 000
€. Názov projektu : Rozvoj sociálnej infraštruktúry v regióne výstavbou Amfiteátra v obci
Chotča
►Podanie projektu na rekonštrukciu a modernizáciu KSB na Ministerstvo financií SR
vo výške 15 000 €.
►Podanie žiadosti na rekonštrukciu interiéru budovy ZŠ Chotča na Ministerstvo školstva,
vedy a športu SR
►Zmluva č.24/2020/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch poskytovateľom :
Bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom vnútra SR a príjemcom, obcou Chotča.
Poskytovateľ podľa §4 ods.8 zákona o vojnových hroboch poskytne príjemcovi príspevok na
rok 2020 vo výške 18 080,00 € ktoré tvoria 80% výdavkov projektu
OZ schválilo realizáciu diela podľa zmluvy o dielo, dofinancovanie dotácie podľa podmienok
poskytnutej dotácie vo výške 20 % z vlastných zdrojov
►Rozhodnutím ministra životného prostredia SR bola obci poskytnutá dotácia
z Environmentálneho fondu na účel ,projekt : Zateplenie budovy základnej školy, vo výške :
98.176,00 €. Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je okrem iného preukázanie, že
žiadateľ má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných
zdrojov, teda sumu vo výške 5.167,16 €. OZ schválilo realizáciu diela podľa zmluvy o dielo,
dofinancovanie dotácie podľa podmienok poskytnutej dotácie vo výške 5% z vlastných
zdrojov. Dielo bolo zrealizované podľa podmienok, načas a prispelo k zníženiu nákladov na
vykurovanie objektu.
►Schválená bola zmluva č.PHZ-OPK1-2019-002972 o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MF SR na financovanie projektu : Rekonštrukcia budovy
hasičskej zbrojnice. Obci uvedené prostriedky boli poskytnuté vo výške 28 537,77 €
►Rozhodnutím ministra životného prostredia SR o poskytnutí dotácie z Environmentálneho
fondu bola podporená programová aktivitu-Vybudovanie oddych. zóny v areály futbalového
ihriska vo výške 5000,00€. Žiadateľ má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej
5% nákladov vlastných zdrojov, teda sumu vo výške : 263,16 €.
►Schválené bolo podanie:
a) predloženie ŽoNFP mestom Stropkov v rámci Výzvy OPEVSDOP-PO1-SC1.1-2019-2, za
účelom realizácie projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho
rozvoja v okrese Stropkov“ s Obcou Chotča ako partnerom projektu,
b) zabezpečenie realizácie projektu Partnerom po schválení Žiadosti o NFP,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov Partnera, čo je
maximálne 10 tis. eur pre roky 2020 – 2023,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
Partnera.
finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPEVSDOP-PO1-SC1.1-2019-2,
►Schválené : Zosúladenie právneho a jestvujúceho stavu účelu obecných budov :
Pôvodný stav : Sociálne zariadenie TJ s.č.173 Nový stav : Budova ŠK Chotča s.č.173
► Schválený bol príspevok pre gréckokatolícku cirkev, farnosť sv. Petra a Pavla v Chotči vo
výške 1000,00 €
►Na základe vyhodnotenia cenových ponúk na vykonanie stavebných prác pri výstavbe
oplotenia a parkoviska pri dolnom cintoríne bola vybraná firma s najnižšou cenovou ponukou
►Upravená bola žiadosť na havarijný stav budovy ZŠ kde pri projekte bola rozdelená čiastka
125.176,00€ na dve samostatné objekty: SO01.A - Základná škola – HS - 89.777,96 €
: SO01.B - Základná škola – Modernizačný dlh - 35.398,03€

► Schválené boli dokončovacie práce pri budove ŠK Chotča, dobudovanie chodníkov pred
budovou a schodov pri vonkajšom WC, kúpa staršieho automobilu pre potreby obce
► Na základe zmluvy o dielo uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR
a Združením „PPÚ Východ 2018“ zastúpeným spoločnosťou Progres CAD Engineering, s.r.o.,
predmetom ktorej je vyhotovenie a dodanie diela Projekt pozemkových úprav v katastrálnom
území Chotča začína v k. ú. Chotča vykonávanie pozemkových úprav. Predpokladaný termín
ukončenia projektu je 41 mesiacov od začatia vykonávania diela. Začiatok vykonávania je
podľa zmluvy o dielo prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo
právoplatnosť vyššie uvedené rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav. Okresný úrad
Stropkov, ako správny orgán nariadil pozemkové úpravy rozhodnutím č. OU-SP-PLO2020/000258-203 zo dňa 13. 10. 2020.
►Rozšírené bolo verejné osvetlenie obce výstavbou stĺpa na začiatku obce v smere od
Stropkova . Prečistené a upravené boli obecné rigoly a protipovodňové priekopy . Dokončený
bol plot na dolnom cintoríne v celkovej dĺžke 22,5m v časti naľavo od vstupnej brány, podľa
najnižšej cenovej ponuky.
►Opravená a presvetlená bola lesná približovacia cesta, prechádzajúca JPRL 359,396,399 A
a 399 B (výrez drevín, manipulácia vyťaženej hmoty, uchádzanie haluziny mimo cestu )
Priblížená bola drevná hmota na vývozne miesto, na okraj približovacej cesty.
Celková dĺžka úpravy sa vykonala v dĺžke cca 1700 m, na celkovej ploche cca 1 ha, v rozsahu
cca 100 m3 drevnej hmoty ťažkými mechanizmami, buldozérom a bagrom.
► Po zrealizovaní výstavby detského ihriska pri ZŠ Chotča, prebehlo záverečné vyhodnotenie
a vyúčtovaní poskytnutej dotácie na rozvoj športu na realizáciu projektu ,, Detské ihrisko“ č.p
: PRS-796/2019/2, Podprogram č.2- Výstavba detských ihrísk v celkovej 8904,00 €.
► Doplnila a rozšírila sa vianočná výzdoba v obci v počte 7 ks, začali sa rekonštrukcie
a výstavba fitness centra na balkóne nad sálou kultúrneho domu
ROK 2021
Vyhodnotené bolo hospodárenie v obecných lesoch za rok 2020 .
Ťažba v roku bola v rozsahu celkom
..... 445,33 m3
Predaj konečnému odberateľovi
..... 38,36 m3 trieda A,B
Predaj vlákniny 2020
..... 88,00 m3
Predaj palivového dreva obyvateľom obce .... 318,97m3
Plán činnosti a starostlivosti , ťažbe drevnej hmoty v obecnom lese plánovej na 2. rok platnosti
PSL, aj ťažbových úloh.
Ťažba plánovaná v obecných lesoch na rok 2021 v týchto porastoch, kde aj obec vybrala po
vyhodnotení cenových ponúk uchádzačov, týchto zhotoviteľov:
Zhotoviteľ p. Ľubomír Madej: vykoná dielo v celkom rozsahu 1200 m3 v dielci
č.403,398,402 z toho 500 pm palivového dreva, podľa Zmluvy o dielo.
Zhotoviteľ p. Juraj Homoľa: firma-JUHOFOREST ,s.r.o. vykoná dielo v lesných dielcoch
objednávateľa , konkrétne v dielci č.400. a 401.v celkovom rozsahu minimálne 1000 m3 podľa
Zmluvy o dielo.
Schválený bol plán práce v obecnom lese na rok 2021
Cenu palivového dreva na rok 2021 : 8 cm hr. – 15 cm hr. - 275,00 € za 10 mp
nad 15 cm a štiepané palivové drevo - 328,00 € za 10 mp
Vyriešené boli prenájmy skládky dreva na ,,Revákových lúkach“ s dotknutými 14-timi
vlastníkmi pozemkov na parcele E 1036/4 , na celkovej výmere 3,9129 ha. Vypracované boli
nájomné zmluvy s vlastníkmi, prenajatá parcela slúži na skládku dreva.
►Zakúpené boli vecné dary pre všetkých obyvateľov obce Chotča, ktorí sa v rokoch

2020 -2021 dožili jubilea - 80,85,90 vo výške 30,00 € na jedného jubilanta
►Podané boli žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení program ,,Podpora cyklodopravy a cykloturizmu “ na vytvorenie ďalšej verejnoprospešnej
infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu.
Predkladané projekty obcou Chotča v roku 2021:
1- Výstavba prírodného amfiteátra v areáli ŠK Chotča
2- Výstavba zvonice na pamiatku dreveného kostolíka Všetkých svätých z roku 1639
spolu vo výške 59 769,17 €
Pripravený bol projekt ,, Program obnovy dediny 2021“ v areáli ZŠ a MŠ s.č.175 vo výške
5000,00 €
Podaná bola žiadosť na poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny na MPSVaR
SR vo výške 50 000,00 €
► Rekonštrukcie prebehli na WC a chodbe pri Klube mladých v KSB Chotča
► Zakúpený bol záhradný stĺpik na vodu k hornému cintorínu , dokončenie boli pripojenia
z vodného zdroja a práce s tým spojené
► Prebiehali dokončovacie práce pri dolnom cintoríne a oprava chodníka, odvodnenie pri
vstupe vľavo od hlavnej brány
► Zakúpených bolo 4800 ks sadeníc buka lesného a zrealizovaná aj výsadba v obecnom lese
► Opravené boli miestne komunikácie, výtlky a vysprávky asfaltovou zmesou
► Rekonštrukcie prebiehali v kanceláriách ZŠ Chotča, znížený a upravený bol strop
a vymaľované steny a sokle v učebniach
►Projekt ,, Dom smútku – rekonštrukcia objektu“ podľa Zmluvy o NFP , č.074PO220049 po
oznámení administratívnej kontroly dokladov z verejného obstarávania.
Sekciou projektových podpôr PPA, neboli zistené nedostatky, ktoré by mali za následkov za
následok korigovanie oprávnených výdavkov v Zmluve o NFP, preto obec pristúpila k začatiu
realizácie rekonštrukcie objektu.
► Konal sa Deň obce Chotča - 04.07.2021 o 15.00 hod v areáli futbalového ihriska
► Vyhlásený bol II. stupeň povodňovej aktivity dňa 01.05.2021 o 20.00 hod. z dôvodu
vybreženia potoka Žliabok. Správca toku SVP š. p. vykonal na uvedenom toku
zabezpečovacie práce, preto bol II. povodňový stupeň 18.06.2021 o 19.30 hod. odvolaný.
►Konalo sa uvítanie detí do života pre deti s trvalým pobytom v obci Chotča, narodených
v roku 2020/2021. Obec v stanovenom termíne v piatok 20.08.2021 o 16.30 hod. pozvala tieto
deti s ich rodičmi do priestorov Obecného úradu Chotča, aby sa zúčastnili slávnostného aktu
,,Uvítania do života“
► Zakúpení a výrobe nového nábytku do priestorov MŠ a ZŠ Chotča
►Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia $ 15 ods. 1 pamiatkového zákona
v spojení s ustanovením 5 2 ods. 2 pamiatkového zákona vyhlásil za národnú kultúrnu
pamiatku cintorín vojnový v obci Chotča, okres Stropkov, nachádzajúci sa na parcelách reg.
KN C 207, reg, KN E 129/12, k. 0. Chotča. V zmysle listu vlastníctva č.625 je parcela reg. KN
E 129/2 na ktorej sa cintorín vojnový nachádza, vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti
Najsvätejšieho Tela Pána, Zámocká č. 518/18,091 01 Stropkov.
K parcele KN C 207 nie je založený list vlastníctva (vlastník nie je známy). Správcom daného
cintorína je Obec Chotča, Chotča č . 3, 920 01 Chotča.
►Schválená bola žiadosť Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov,
filiálky Chotča o finančný príspevok vo výške 2000,00 € na nové vchodové dvere do
rímskokatolíckeho kostola
►Schválená bola ministrom životného prostredia SR podpora pre obec Chotča formou dotácie
z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021 vo výške 5000 €,
upravili sme okolie ZŠ a MŠ Chotča s.č. 175

►Realizovali sa prípravne práce, spevnenie podložia na výstavbu nových plechových garáži
pri obecnej budove, prevádzke v centre obce. Plechové garáže umožnili lepšie uskladnenie
techniky aj pracovného náradia potrebného pre komunálne potreby obce.
►Osvetlenie bolo zrealizované na dolnom obecnom cintoríne výstavbou 2 x 2 ks stĺpov
solárnymi svietidlami pri vstupoch
► Environmentálny fond z kontroly dokumentácie týkajúcej sa verejného obstarávania :
Kanalizácia a ČOV Chotča , ktoré obec Chotča ako verejný obstarávateľ realizovala v roku
2002. Na základe zistení zo strany Environmentálneho fondu v procese vereného obstarávania
na realizáciu stavby Kanalizácia a ČOV Chotča., ktoré sa udiali v minulosti :
Environmentálny fond požadoval vysvetlenie a odôvodnenie zistených nedostatkov.
Vzhľadom na skutočnosť, že k chybám došlo v minulosti, nie je možné nedostatky vyriešiť.
Environmentálny fond očakáva od obce návrh na riešenie tejto situácie. Ďalší postup obce
v tejto veci je potrebné riešiť tak, aby prioritou bol budúci rozvoj obce. K tomu je potrebné
aby obec mala vysporiadané vzťahy s Environmentálnym fondom a aby nebola ohrozená
sankciami, prípadne vylúčením z poskytovania nenávratných príspevkov na podporu
projektov obce.
Po dôkladnom právnom posúdení obec ukončila Zmluvu č. 146978 08U01 o poskytnutí
podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, dohodou zmluvných strán na základe
článku XI. Ukončenie zmluvy, bod 1. zmluvy o poskytnutí dotácie, medzi poskytovateľom
dotácie:
Environmentálny fond, IČO: 30796491 a príjemcom dotácie: Obec Chotča, IČO: 00330507.
►Ukončené boli rekonštrukčné práce na Dome smútku a priľahlých plochách pri obecnom
úrade
►Schválený bol návrh obce Chotča spoločných zariadení a opatrení (SZO) a verejných
zariadení a opatrení (VZO) pri Projekte pozemkových úprav podaných, ktoré budú ešte budú
prerokované Predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav Chotča a následne
odovzdaný správnemu orgánu, pričom dovtedy musí byť prerokovaný návrh SZO a VZO
s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami. Návrh VZFUÚ bude predmetom
osobitného prerokovania s predstavenstvom.
►Rekonštrukciou prešli priestory bývalej kancelárie lesného hospodára. Vznikli priestory pre
projekt :,, Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese
Stropkov “. Hlavnou aktivitou projektu je tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných
dokumentov v obci Chotča.

ROK 2022
►Vyhodnotené bolo hospodárenia v obecných lesoch za rok 2021 a schválený plán práce
v obecnom lese na rok 2022
Informácie o pláne činnosti a starostlivosti , ťažbe drevnej hmoty v obecnom lese plánovej na
3. rok platnosti PSL, aj ťažbových úloh.
Porasty, kde sa vykonávala ťažba, sú prestarnuté , 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 počas celého roku 202.

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.
►Zakúpený bol traktor Kubota BX 261, pre komunálne potreby obce, potrebný najmä
v zimnom období
►Podané boli 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 €
►Schválená bola vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR na roky
2023-2030
►Zrekonštruované boli chodby, zasadačka obecného úradu, WC a chodba v priestoroch
Slovenskej pošty
►Ocenení boli darcovia krvi s trvalým pobytom v obci Chotča
►Konala sa akcia ,,Majáles 2022“ v mesiaci máj 2022 aj deň matiek v KSB Chotča 8.05.2022,
zakúpené boli darčeky aj pohostenia
► Pokračovanie v prípravných projektových prácach, ktoré sú potrebné na zapojenie sa do
výzvy Envirofondu – Schválená bola úhrada projektovej dokumentácie firme :
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
► Deň obce bol 03.07.2022 o 15.30 hod. v areáli futbalového ihriska
►Zrealizované bolo rozšírenie parkoviska pri bytových jednotách
► Konal sa obecný výlet, dňa 27.07.2022 do aquaparku Kisvárda v Maďarsku
► Zobrali sme na vedomie: 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.
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)
► Tesne pred odovzdaním je aj nová 18 bytová jednotka
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
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

►Ukončený bol projekt: Výstavba tribúny k futbalovému ihrisku v obci Chotča, podporený
z rozpočtu PSK – Výzva pre región 2022 vo výške 20 055,03 €
►Zakúpené boli nové stoly a stoličky do sály kultúrneho domu, opravila sa čiastočne vstupná
chodba
►Začal sa realizovať Projekt ,,Wifi pre Teba – Chotča“ na bezplatné wifi pripojenie na
verejných miestach v obci Chotča pre obyvateľov aj návštevníkov obce. Výška NFP je
12 220,80 €.
►Dokončené bolo oplotenie hasičskej zbrojnice, areálu školy aj zrealizované malé terénne
úpravy pri budovách
►Zrealizovaná je rekonštrukcia obecnej nájomnej budovy, prevádzky v centre obce, čiastočne
terénne úpravy areálu v centre obce
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 303/2022 zo dňa 21.10.2022
k bodu č. 7 programu – Prerokovanie kalendárneho plánu práce OZ na rok
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE:
Kalendárny plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2023
Vladimír Čač, starosta obce
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Chotča č. 304/2022 zo dňa 21.10.2022
k bodu č. 11 programu – Rôzne
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.BERIE NA VEDOMIE:
1. Žiadosť p. Adama Sooša na konanie tanečnej zábavy v termíne 18.11.2022 a 25.12.2022
v priestoroch KSB Chotča
2. Prípravu volieb do orgánov PSK aj miestnej samosprávy
B: SCHVAĽUJE :
1. Preplatenie zostávajúcej dovolenky starostovi obce za rok 2021
C: NESCHVAĽUJE:
1. Žiadosť p. Adama Sooša na konanie tanečnej zábavy v termíne 18.11.2022 a 25.12.2022
v priestoroch KSB Chotča z dôvodu, že v uvedenom termíne je KSB obecné podujatie, resp.
cirkevný sviatok ( Prvý sviatok vianočný – Narodenie Pána)
Za: 6 – Bc. Erika Bujdošová, Radovan Bujdoš, Viktor Bujdoš, Ján Moravec,

Darina Rudyová, Ján Kordoš
Zdržal sa: 0
Vladimír Čač, starosta obce

Uznesenie podpísané dňa: 25.10.2022
Vladimír Čač, starosta obce

