
UZNESENIE 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce CHOTČA 

zo dňa 14.12.2022 
 

 

     Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom 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 úprava rozpočtu obce na rok 2022 

                       7.  Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

                       8.  Informácia o záverečnom vyhodnotení a vyúčtovaní poskytnutých dotácii  

                            v roku 2022 aj prácach vykonaných v obci a obecnom lese 

                       9. a)  Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia Obce Chotča č.3/2022  

                            o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských   

                            zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chotča  

                           b)  Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia Obce Chotča č.4/2022 

                           o miestnych poplatkoch  za prenájom obecného majetku na území obce  

                           Chotča 

                          c) Schválenie Dodatku č.1/2022 k Všeobecnému záväznému nariadeniu 

                           Obce Chotča, ktorým sa dopĺňa a mení Všeobecné záväzné nariadenie  

                           Obce Chotča č.1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za  

                           komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chotča 

                          d) Schválenie Dodatku č.1/2022 k Všeobecnému záväznému nariadeniu  

                          Obce Chotča , ktorým sa dopĺňa a mení Všeobecné záväzné nariadenie  

                          Obce Chotča č.1/2021 o nakladaní s  komunálnymi odpadmi a drobnými 

                          stavebnými odpadmi na území obce Chotča 

                     10.  Rôzne - Diskusia  

                     11.  Návrh na uznesenie 

                     12.  Záver.               

      

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.7 zo dňa 14.12.2022 

k bodu č.2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

KONŠTATUJE: 

Počet prítomných: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Mgr. Matúš Gojdič, Ján Kordoš, Darina Rudyová 

Ján Moravec, Bc. Stanislav Šarak 

Ospravedlnený: 1 – Viktor Bujdoš   
 

URČUJE:  

Overovateľov zápisnice: Bc. Stanislav Šarak, Ján Kordoš    
Určenie zapisovateľa:         Ing. Monika Cviklíková 



 

SCHVAĽUJE: 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva Chotča 

 

Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Mgr. Matúš Gojdič, Ján Kordoš, Ján Moravec, Darina Rudyová 

           Bc. Stanislav Šarak 

Proti: 0    

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.8 zo dňa 14.12.2022 

k bodu č. 3 - Voľba členov návrhovej komisie  
 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

VOLÍ: 

Návrhovú komisiu v zložení:     Predseda –             Bc. Erika Bujdošová 

                                                    Člen       -              Ján Moravec       

                                                    Člen       -              Mgr. Matúš Gojdič          

 

Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Mgr. Matúš Gojdič, Ján Kordoš, Ján Moravec, Darina Rudyová 

           Bc. Stanislav Šarak 

Proti: 0      

Zdržal sa:  0        

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.9 zo dňa 14.12.2022 

k bodu č. 4 - Informácia o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní 

                      obecného  zastupiteľstva 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúcich rokovaní  obecného  zastupiteľstva  

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.10 zo dňa 14.12.2022 

k bodu č. 5 - Prehľad o peňažných obratoch od predchádzajúcich rokovaní OZ   

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE:  

Informáciu o peňažných obratoch od posledného rokovania OZ t. j. od 28.11.2022 

Vladimír Čač , starosta obce 

 

 

 



Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.11 zo dňa 14.12.2022 

k bodu č. 6 -  Prerokovanie a úprava rozpočtu obce na rok 2022 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

SCHVAĽUJE:   

Úpravu  rozpočtu obce na rok 2022 v znení schváleného návrhu. 

 

Za: 6 - Bc. Erika Bujdošová, Mgr. Matúš Gojdič, Ján Kordoš, Ján Moravec, Darina Rudyová 

            Bc. Stanislav Šarak 

Proti: 0      

Zdržal sa: 0          

Vladimír Čač, starosta obce 

 
 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.12 zo dňa 15.12.2022 

k bodu č. 7  - Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2023 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
SCHVAĽUJE:     

a) Rozpočet obce na rok 2023 

b) Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry                            

 

Za:  6 - Bc. Erika Bujdošová, Mgr. Matúš Gojdič, Ján Kordoš, Ján Moravec, Darina Rudyová 

             Bc. Stanislav Šarak 

Proti: 0   

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce                              

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.13 zo dňa 14.12.2022 

k bodu č. 8  - Informácia o záverečnom vyhodnotení a vyúčtovaní poskytnutých dotácii,  

rekonštrukciách, výstavbe v obci roku 2022 aj prácach vykonaných a obecnom lese  

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

BERIE NA VEDOMIE: 

 

*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 2022 



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. V letných mesiacoch bol zakúpený aj mučovač na úpravu a kosenie obecných 

pozemkov 

 * Vyčistené boli pribežne počas celého roka priepusty a protipovodňové kanály v obci 

  upravená cesta pri potoku Radivoj v intraviláne obce 

*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   

*Konala sa akcia ,,Majáles 2022“ v mesiaci máj 2022 aj deň matiek v KSB Chotča 8.05.2022, 

zakúpené boli  darčeky aj pohostenia   

*Dňa 24.06.2022 sme schválili vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie na názov stavby : Zníženie energetickej náročnosti Obecného úrad Chotča  

Plán obnovy, kde oprávnené budú aj historické, verejné budovy pri dosiahnutí úspory min. 

30% minimálna dotácia cca.400 000 € - maximálna dotácia cca. 6 000 000 € 

*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  

Ocenení boli darcovia  krvi s trvalým pobytom v obci  

*Zrealizované bolo rozšírenie parkoviska pri bytových jednotách  

* Opravená bola priekopa 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  

Úpravená bola krajnica pri ceste II. triedy 575 v rozsahu 25 m2 na parcele KN C 561/4 

v smere od Stropkova po križovatku miestnej komunikácie           

*Konal sa obecný  výlet, dňa 27.07.2022 do aquaparku Kisvárda v Maďarsku   

*V mesiaci júl-august bola realizovaná rekonštrukcia spálne MŠ, altánku a malého 

pieskoviska  

*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)  



*Nová bytova jednotka s.č.203 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 

*Boli podpísané nájomné zmluvy medzi obcou a občanmi, ktorí tieto pozemky dlhodobo 

užívajú  

*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.Výška dotácie na interierové vybavenie kultúrného domu bola 5000 € ( PSK)  

*Zrealizovaný a ukončený je  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 €. Obec ako prijímateľ spolufinancoval projekt vo výške 643,50 € t.j. 5%. 

*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 

*Zrelizované bolo oplotenie obecného pozemku pri bytových jednotkách v dlžke 75m 

  Bola upravená aj plocha obecného pozemku pred BJ s.č.138  

*Doplnená bola vianočná výzdoba obce, osvetlenie vstupu na horný cintorín, zakúpená nová 

chladnička s mrazničkou do kuchyne KSB  

*Dňa 6.11.2022 sa uskutočnilo predstavenie DAD Prešov ( Faraóni ) 

*Dňa 20.11.2022 sa konala slávnostná posviacka Domu nádeje 

* Dňa 13.12.2022 sa uskutočnilo zasadnutie Predstavenstva Združenia účastníkov 

pozemkových úprav Chotča, kde boli dohodnuté zásady umiestnenia nových pozemkov 

v obvode projektu pozemkových úprav 

                         

Vladimír Čač , starosta obce                            

 

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.14 zo dňa 14.12.2022 

k bodu č. 9 : Schválenie Všeobecne záväzných nariadení Obce Chotča platných od 

01.01.2023. 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

BERIE NA VEDOMIE : 

 



Zmenu podmienok pri prevádzkovaní skládky TKO Chotča, m.p. Služba Stropkov, keďže   

skládka TKO Chotča bude dočasne uzatvorená aj po 01.01.2023. 

Dôsledok dopadu na obecný rozpočet aj zvýšenia miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  na území obce. 

 

SCHVAĽUJE : 

 a) Všeobecné záväzné nariadenie Obce Chotča č.3/2022  o určení príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Chotča  

b) Všeobecné záväzné nariadenia Obce Chotča č.4/2022 o miestnych poplatkoch  za prenájom 

obecného majetku na území obce Chotča 

c) Dodatok č.1/2022 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Chotča, ktorým sa dopĺňa 

a mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Chotča č.1/2013 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Chotča 

d)Dodatok č.1/2022 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Chotča , ktorým sa dopĺňa 

a mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Chotča č.1/2021 o nakladaní s  komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotča 

 

 

Za:  6 - Bc. Erika Bujdošová, Mgr. Matúš Gojdič, Ján Kordoš,Ján Moravec, Darina Rudyová 

             Bc. Stanislav Šarak 

Proti: 0   

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce                            

 

 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Chotča č.15 zo dňa 14.12.2022 

k bodu č. 10  - Rôzne  

 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

BERIE NA VEDOMIE : 

  

A: Prerokovanie a schválenie zásad umiestnenia nových pozemkoch obvode PPÚ Chotča 

s prihliadnutím na územný plán obce Chotča a jej budúci rozvoj (zasadnutie Predstavenstva 

združenia účastníkov pozemkových úprav Chotča – 13.12.2022 ) 

B: Určenie ceny palivového dreva na rok 2023 až v jarných mesiacoch podľa aktuálnych cien 

na trhu z palivovým drevom  

C: Žiadosť p. Branislava Timana, Generála Svobodu 700/27 Svidník 089 01, o prenájom sály  

kultúrneho domu v obci, na organizovanie hromadného podujatia dňa 10.04.2023 

D: Žiadosť spoločnosti GLX GROUP, s.r.o. Hrnčiarska 2180/34B, Stropkov 091 01, 

o prenájom sály kultúrneho domu v dňoch 26.12.-27.12.2022, na organizovanie spoločensko-

kultúrnej akcie s tradičným názvom ,,Štefanská zábava“ a v dňoch 09.04.-10.04.2023 na akciu 

s názvom ,,Veľkonočná zábava“ a dve spoločensko-kultúrnej akcie počas leta v roku 2023,  

po dohode s OcÚ Chotča.  

E: Potrebu vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Chotča 



F: Informácia o stave projektov pri Pláne obnovy a projektoch Environmentálneho fondu       

I: Žiadosť p. Miroslava Znoja – JONTEX, Chotča 147, 090 21  o vydanie súhlasného 

stanoviska k ustajneniu hovädzieho dobytka v počte cca 25 ks na parcele v k.ú. Chotča  

KNC č.15/1, 15/2,11/7 na LV 722. Parcely sa nachádzajú v areáli bývalého hospodárskeho 

dvora, kde už v minulosti podobný chov bol. Dobytok bude ustajnený, chovaný na vysokej 

podstielke. Žiadateľ predložil aj Zmluvu o vývoze maštaľného hnoja, ktorý bude vyvážaný 

raz ročne v jarnom období f. AGRO Vojtovce s.r.o.     

J: Prípravu nových nájomných zmlúv na hrobové miesta na miestnych cintorínoch  

( minimálne na obdobie 10 rokov ) 

 

 

SCHVAĽUJE:    

A: Žiadosť spoločnosti GLX GROUP, s.r.o. Hrnčiarska 2180/34B, Stropkov 091 01, na konanie 

dvoch spoločensko-kultúrnych akcií počas leta v roku 2023, po dohode s OcÚ Chotča 

B: Žiadosť p. Miroslava Znoja – JONTEX, Chotča 147, 090 21  o vydanie súhlasného 

stanoviska k ustajneniu hovädzieho dobytka v počte cca 25 ks na parcele v k.ú. Chotča  

KNC č.15/1, 15/2 na LV 722. Časť priľahlej parcely KNC 11/7 bude slúžiť len na manipuláciu 

potrebnú pri chove hospodárskych zvierat (napr. manipuláciu so senom a slamou, prístup 

k čisteniu stojísk) nie na vonkajšie ustajnenie hovädzieho dobytka. Žiadateľ zabezpečí svoj 

chov tak, aby správanie zvierat nerušilo, neobmedzovalo a neohrozovalo človeka, alebo iné 

zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, pričom ich má 

chovať tak, aby svojím chovom nezaťažoval okolie hlukom a zápachom. 

 

 

 

Za:  6 - Bc. Erika Bujdošová, Mgr. Matúš Gojdič, Ján Kordoš,Ján Moravec, Darina Rudyová 

             Bc. Stanislav Šarak 

Proti: 0   

Zdržal sa: 0 

Vladimír Čač , starosta obce                            

 

DOPORUČUJE: 

A:Uskutočniť výberové konanie na ťažbu dreva v obecnom lese do 15.01.2023 

 

Vladimír Čač , starosta obce       

 

 

                     

 

                                                                           Uznesenie  podpísané  dňa: 15.12.2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Vladimír Čač  

                                                                                                                   starosta obce 

 

 


