Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 4. mája 2017
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Anton Bielik, Mgr. Ján Bučko,Bc. Emília Hanusová, Ľubomíra Sádovská,
Ing. Ján Remeň,
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller - neprítomný
Neprítomní poslanci OZ : Božena Šimčíková, MVDr. Miloš Sádovský
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 6

ROKOVANIE
K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, pán Ľudovít Viglaš. Privítal prítomných poslancov
a občanov. Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné prítomní 5 poslanci.
Za overovateľov zápisnice určil pani poslankyňu Hanusová a Sádovskú.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s program rokovania o ktorom dal hlasovať.
1. Otvorenie
2. Kontrola vlastných uznesení
3. Úprava rozpočtu, bežné výdavky pre ZŠ s MŠ v Čake, prenesené kompetencie
4. Úprava rozpočtu, kapitálové výdavky – 5% spolufinancovanie projektu EU objekt s.č. 325
5. Diskusia
6. Záver
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

x

Ján
Bučko
x

Emília
Ján
Hanusová Remeň
X

x

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský
x

Božena
Šimčíková

neprítomný neprítomná

Celkom
5
0
0

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení
Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia č.14/2017 z riadneho zasadnutia
OZ konaného 16.03.2017. Poznamenal, že jednotlivé body uznesenia sú v štádiu riešenia.
Pripomienky ku kontrole uznesenia neboli.
Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu uznesenia na vedomie.

K bodu č. 3 – Úprava rozpočtu, bežné výdavky pre ZŠ s MŠ v Čake, prenesené
kompetencie
Pán starosta predložil poslancom návrh 1. a 2. úpravy rozpočtu 2017 a zápis zo zasadnutia
ekonomickej komisie pri OcZ konanom 19.4.2017. Zasadnutie ekonomickej komisie sa
uskutočnilo z podnetu starostu obce. Dôvodom zasadnutia bolo riešenie zlej finančnej situácie
v ZŠ a MŠ, ktoré sa týka základného školstva a finančných prostriedkov poskytnutých na
prenesené kompetencie v školstve. Zápisnica zo zasadnutia sa nachádza na internetovej
stránke obce Čaka v sekcii Samospráva – uznesenia OZ. Vzhľadom k pretrvávajúcemu
nedostatku finančných prostriedkov v ZŠ s MŠ aj na základných chod školy je potrebné prijať
opatrenie, aby sa schodok nenavyšoval. Schodok je v súčasnosti 20 000,- Eur. Obec ako
zriaďovateľ si je vedomá, že tieto chýbajúce finančné prostriedky bude musieť doplniť zo
svojho rozpočtu, čo však pôjde na úkor aktivít v oblasti rozvoja a zveľaďovania obce
v prospech všetkých občanov. Obec požiada Okresný úrad, odbor školstva Nitra
o dohodovacie konanie (žiadosť o poskytnutie chýbajúcich finančných prostriedkov). Toto je
však podmienené úspešným vyjadrením v dohodovacom konaní, avšak toto nie je
systémovým riešením. Končí aj funkčné obdobie pani riaditeľky, ktorá sa vyjadrila, že
v ďalšom období nebude na funkciu riaditeľky školy kandidovať.
Navrhol aby jedným z opatrení bolo, že finančné prostriedky sa budú uvoľňovať postupne na
základe písomnej žiadosti školy. To znamená, že sa žiadny tovar ani služba neobjedná bez
písomnej žiadosti adresovanej zriaďovateľovi. Taktiež je potrebné dodržiavať plán
vzdelávania, aby sa bezhlavo nezvyšovali mzdové prostriedky keď toto nie je v rozpočte.
Zriaďovateľ musí mať kontrolu nad čerpaním prostriedkov ktoré poskytne, aby nedochádzalo
k neustálemu porušovaniu rozpočtových pravidiel v organizácii.
Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017, ktorú majú poslanci k dispozícii je súčasťou zápisnice.
Pán poslanec Remeň sa spýtal, či sa upraví rozpočet v celej výške.
Pani ekonómka povedala, že finančné prostriedky sa budú uvoľňovať postupne s dôrazom
na maximálne šetrenie finančných prostriedkov v ZŠ s MŠ. V prípade, že budeme úspešný
v dohodovacom konaní, tak by sa finančné prostriedky neuvoľňovali.
Ďalej pán starosta povedal, že v návrhu 2. úpravy rozpočtu je zahrnuté spolufinancovanie
projektu – rekonštrukcia obecného úradu budova č. 112, kde bolo požiadané o dotáciu MF
SR, aj 5% spolufinancovanie projektu odstránenie čiernych skládok v obci, kde bolo
požiadané o NFP z environmentálneho fondu. Presnené znenie bude vyšpecifikované
v uznesení.
Pripomienky ani pozmeňujúce návrhy neboli pán starosta dal o predloženom návrhu 2. úpravy
rozpočtu hlasovať.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

x

Ján
Bučko
x

Emília
Ján
Hanusová Remeň
X

x

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský
x

Božena
Šimčíková

neprítomný neprítomná

Celkom
5
0
0

K bodu č. 4 – Úprava rozpočtu, kapitálové výdavky – 5% spolufinancovanie projektu
EU objekt s.č. 325
Táto úprava sa týka rekonštrukcie budovy obecného úradu – kultúrneho domu s.č. 325,
na ktorú sme dostali finančné prostriedky. Názov projektu je : Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu Čaka s.č. 325. Sú však určité nezrovnalosti s názvom
budovy, čo sa rieši s riadiacim orgánom ktorý finančné prostriedky poskytuje. Počas
rekonštrukcie budovy s.č. 325 sa táto nezrovnalosť musí doriešiť. Keďže sme dostali
finančné prostriedky na rekonštrukciu je potrebné 5% spolufinancovanie projektu . Výdavky
na realizáciu projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s.č. 325 sú
v kapitálom rozpočte v sume 487 858,- Eur. Na 5 % spolufinancovanie projektu je v sume
25 676, 24 Eur musíme prijať úver z VÚB banky.
Pán poslanec Bučko sa spýtal, že ako bude 5% spolufinancovanie prebiehať. Zoberie úver
a celý sa poskytne zhotoviteľovi projektu.
Pani ekonómka povedala, že v žiadosti sa žiadalo o pred financovanie projektu. Úver sa
bude čerpať postupne, ako bude zhotoviteľ fakturovať za jednotlivé práce projektu
rekonštrukcie.
Viac pripomienok nebolo, pán starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

x

Ján
Bučko
x

Emília
Ján
Hanusová Remeň
X

x

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský
x

Božena
Šimčíková

neprítomný neprítomná

Celkom
5
0
0

K bodu č. 5 – Diskusia
Slovo si zobral starosta obce, ktorý vo svojom diskusnom príspevku povedal, že MŽP
vyhlásilo 2. kolo na podávanie žiadosti ohľadom zberných dvorov. Termín na podanie

žiadosti je do 20.06.2017. Snahou vedenia obce je túto problematiku riešiť. Priestor na
vyhotovenie zberného dvora je medzi školou a rómskou osadou na pozemku o výmere
9 árov. Celý priestor bude oplotený 2m vysokým plotom s ostnatým drôtom. Pozemok je vo
vlastníctve cirkvi, po dohode s farským úradom bude vyhotovená nájomná zmluva. Tejto
problematike sa vrátime na najbližšom zasadnutí OZ.
Pán poslanec Bučko – sa spýtal, že kedy bude vyhlásené výberové konanie na funkciu
riaditeľa ZŠ s MŠ, keď funkčné obdobie riaditeľky končí v septembri.
Pán starosta povedal, že KŠU odporúča august. Funkčné obdobie riaditeľky končí
v septembri, keď nechce pripravovať nový šk. rok, môže odstúpiť aj v júni. Vyhlási sa
výberová konanie a školský rok začne nový riaditeľ.
Pán poslanec Bučko povedal, že by bolo určite vhodné aby od začiatku šk. roka bol nový
riaditeľ v škole, ktorý si zároveň pripraví aj koncepciu vyučovania na nový školský rok. Je
potrebné sa dohodnúť a musíme sa dohodnúť, ak chceme aby škola fungovala aj keď žiakov
je menej.
Pán starosta povedal, že určite by to bolo vhodne, aby to tak bolo. Zároveň povedal, že pani
riaditeľka nie je prítomná, pretože je odcestovaná. Zohráva to úlohu aj finančné ohodnotenie,
teda príplatok za riadenie. Učitelia nemajú istotu aj tým , že sa znižuje počet žiakov v škole.
Podľa rozprávania s učiteľmi vie , že na iných školách to funguje tak, že sa v apríli v máji
pripravuje koncepcia na nový školský rok. V našej škole to tak nie je. Učiteľ sa dozvie na
konci augusta či sa s ním počíta alebo nie. Čo je pre neho určitým spôsobom frustrujúce.
Pán starosta by bol rád, keby sa vyhlásilo výberové konanie na konci júna. Potom plynú
určité lehoty dokedy sa prihlasuje do výberového konania. Zasadne rada školy, ktorá
odporučí OZ schváliť nového riaditeľa školy a následne zasadne OZ.
Pán starosta povedal, že toto nie je útok na riaditeľstvo školy, ale toto sú fakty ktoré treba
riešiť a vyriešiť, aby škola fungovala i keď nemusia byť všetky strany spokojné.
Pán poslanec Bielik sa spýtal ohľadom umiestnenia a chovu včiel v obci o ktorom sa hovorilo
na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Chodil v obci nejaký odborní čo sa zistilo alebo čo sa
doriešilo, nakoľko tento problém sa dotýka aj jeho.
Pán starosta povedal, že sa stretol s výborom MO včelárov v Čake. Našli znalca Ing. Oskara
Kevického zo Šurian, ktorý je znalec v odbore poľnohospodárstva a ochrany ŽP,
spracovanie poľnohospodárskych produktov včelárstvo. Znalec obhliadol 7. apríla 2017
stanovištia včelstiev a vypracoval znalecký posudok s cieľom posúdiť intenzitu včelárenia,
umiestnenia včelstiev a počtu včelstiev nachádzajúcich sa v obci Čaka so zreteľom na
možnosť obťažovania ľudí ktorí sa pohybujú alebo bývajú na susediacich pozemkoch
s pozemkami, kde sú včelstvá umiestnené.
Práve dnes poobede doručil znalec v dvoch vyhotoveniach znalecký posudok , ktorý
v priebehu dvoch dní doručí v elektronickej forme a zverejní sa na internetovej stránke obce.
Jedno vyhotovenie sa poskytne MO včelárov a jedno bude na Obecnom úrade.
Pán poslanec Bielik povedal, že on má štúdiu z Ústavu včelárstva z Liptovského Hrádku
v ktorej je presne vyšpecifikované umiestnenie včelstiev v obci. V ktorej sa okrej iného píše,
že v obci na záhrade je optimálny počet 20 včelstiev. Na väčšom pozemku na okraji obce je
možné chovať 40 včelstiev. Tento počet je zároveň maximum včelstiev v okruhu 2 km. Ak

teda viacerí včelári v okruhu 2 km intraviláne chovajú spoločne viac ako max. 50 včelstiev
môžeme toto územie považovať za prevčelnené.
Pán poslanec Bielik povedal, že sú včelami obťažovaný, je to neúnosné, riešenie VZN. On
nie je proti včeláreniu, ale v jeho okolí je včiel veľa.
Problém so včelami má aj rodina pani poslankyňa Sádovská , ktorú včely tiež obťažujú.
Pán starosta povedal, že z tejto štúdie sa vychádzalo a podľa zákona vo VZN nie je možné
upraviť chov včiel. Ďalej je možné postupovať v zmysle občianskeho zákonníka. Keď sa
dodržiavajú pravidlá uvedené v štúdii, je menšia pravdepodobnosť že budú včely obťažovať
svoje okolie.
Pán poslanec Bučko navrhol v zmysle komunikácie a hľadanie riešenia, pozvať včelárov na
najbližšie zasadnutie OZ. Požiadal o neskorší termín zasadnutia OZ.
Pán poslanec Bučko, ako predseda občianskeho združenia Pažite pozval prítomných 7. mája
na lampiónový sprievod a vatru
Viac diskusných príspevkov nebolo.

K bodu č.6– Záver
Pán starosta poďakoval poslancom a občanom za účasť na riadnom zasadnutí OZ,
rokovanie týmto ukončil.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce
Overovatelia: Emília Hanusová
Ľubomíra Sádovská

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

U Z N E S E N I E č. 15
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 4. mája 2017
Obecné zastupiteľstvo v Čake:

A . berie na vedomie:
1. kontrolu uznesenia č. 13
2. 1. úpravu rozpočtu 2017, ktorá bola vykonaná na základe prijatých rozpočtových
opatrení k 30.3.2017:
Príjmy

bežné
kapitálové
finančné operácie

SR 483456 Eur
SR
0 Eur
SR
0 Eur
Spolu
SR 483456 Eur
Výdavky bežné
SR 454400 Eur
Kapitálové
SR 23054 Eur
Finančné operácie SR
6000 Eur
Spolu
SR 483454 Eur

UR 510470 Eur
UR
0 Eur
UR 41007 Eur
UR 551477 Eur
UR 464231 Eur
UR 64403 Eur
UR
6000 Eur
UR 534634 Eur

B. s ch v a ľ u j e:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. 2.úpravu rozpočtu - celkové príjmy po úprave rozpočtu
1065010,74 eur
- celkové výdavky po úprave rozpočtu 1064168,74 eur
podľa priloženého návrhu 2. úpravy rozpočtu 2017, ktorý je súčasťou zápisnice
3. prijatie termínovaného úveru z VÚB vo výške 25676,74 EUR na obdobie 12 mesiacov pre
5 % spolufinancovanie projektu: Znižovanie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu Čake s.č. 325
4. jeho zabezpečenie vystavením vlastnej blankozmenky obce a podpísaním dohody
o vyplňovacom práve k blankozmenke

5. Predloženie ŽoNFP resp. projektu, pričom ciele sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce na SO.
Názov projektu: „Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Čaka“

Kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zabezpečenie finančnaých prostriedkvo na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov, t.j. 3 041,00 EUR.
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Úpravy rozpočtu 2017
1. Úprava rozpočtu bola vykonaná 30.3.2017 nasledovne:
 Príjmy bežného rozpočtu boli upravené v položkách
- Výnos dane z príjmov poukázaných ústrednou správou + 17421,-Eur
Úprava bola vykonaná na základe poskytnutých východiskových štatistických
údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2017, ktorý sme dostali spresnený
až po schválení rozpočtu 2017 OcZ
- Prostriedky ŠR pre MŠ na predškolskú výchovu + 977,- Eur
- Prostriedky ŠR pre ZŠ s MŠ prenesené kompetencie normatívne + 1436,- Eur
- Prostriedky ŠR pre ZŠ s MŠ prenesené kompetencie nenormatívne + 7180,- Eur
Spolu príjmy v bežnom rozpočte boli upravené o sumu 27014,- Eur.
Vo finančných operáciách príjmových bol zaúčtovaný presun kapitálovej dotácie
(prostriedky z predchádzajúceho roka) účelovej na Rekonštrukciu a zateplenie
strechy telocvične ZŠ s MŠ v sume 41007,- Eur.
Celkovo boli v 1. Úprave rozpočtu upravené príjmy o sumu + 68021,- Eur.
 Výdavky bežného rozpočtu
- Rozpočtovej organizácii na predškolskú výchovu +977,- €
- Rozpočtovej organizácii prenesené kompetencie normatívne prostriedky +
1436 €
- Rozpočtovej organizácii prenesené kompetencie nenormat. Prostriedky + 7180
€
- Rozpočtovej organizácii na primárne vzdelávanie (doplatok na opravu vedenia
vodovodného potrubia do telocvične ZŠ s MŠ k poskytnutej dotácii zo ŠR 2253 €)
+ 237,50 Eur
 Výdavky kapitálového rozpočtu
- Rekonštrukcia a modernizácia primárne vzdelávanie + 41007,- Eur (prostriedky
účelovej dotácie prijatej v roku 2016 zdroj 131G)
- Rekonštrukcia a modernizácia primárne vzdelávanie + 340,86 Eur (doplatok
z rozpočtu obce zdroj 41)
Rekapitulácia 1. úpravy rozpočtu 2017, ktorú berie OcZ na vedomie, ktorá bola
vykonaná na základe prijatých rozpočtových opatrení k 30.3.2017:
Príjmy
bežné
SR 483456 Eur
UR 510470 Eur
kapitálové
SR
0 Eur
UR
0 Eur
finančné operácie SR
0 Eur
UR 41007 Eur
Spolu
SR 483456 Eur
UR 551477 Eur
Výdavky bežné
SR 454400 Eur
UR 464231 Eur
Kapitálové
SR 23054 Eur
UR 64403 Eur
Finančné operácie SR
6000 Eur
UR
6000 Eur
Spolu
SR 483454 Eur
UR 534634 Eur

Návrh 2. úpravy rozpočtu na schválenie Obecným zastupiteľstvom v Čake

Kapitálový rozpočet
Príjmová časť
budovy obecného

NFP – kapitálová dotácia Znižovanie energetickej náročnosti
úradu

487858,-

Eur
Finančné operácie
príjem úveru na 5 % spolufinancovanie projektu
Spolu príjmy rozpočtu po úprave
Eur

25676,74 Eur
1065010,74

Bežné výdavky
Príspevok rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Čaka prenesené kompetencie bežné výdavky
-

Návrh na postupné uvoľňovanie prostriedkov z rozpočtu obce na základe
písomnej žiadosti školy, ktorých výsledná suma záleží od úspešnosti
v dohodovacom konaní tak, aby do konca roka bolo zníženie schodku školy na
prenesených kompetenciách na 0. Zatiaľ by sa na vykrytie schodku školy použili
prostriedky z navýšenia rozpočtu v 1. úprave z podielových daní cca 16000 €,
kód zdroja 41 s dôrazom na maximálne šetrenie finančných prostriedkov v ZŠ
s MŠ ČAKA.

Kapitálový rozpočet
-

Výdavky na realizáciu projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu
kód zdroja EÚ
487858,Eur

-

5 % spolufinancovanie projektu
Eur

z úver kód zdroja 52

25676,74

Finančné operácie výdavkové budú upravené podľa splátky úveru znížením pôvodných
kapitálových výdavkov zo sumy 23056 boli použité prostriedky – 340,86 Eur kód zdroja 41
pre opravu strechy telocvične ZŠ s MŠ, – 3500 na spracovanie PD Rekonštrukcia obecného
úradu budova č. 112, kde bolo požiadané o dotáciu MF SR v sume 13500,- Eur naše
spolufinancovanie z uvedenej čiastky - 10300,- v prípade úspešnosti poskytnutia dotácie.
Účel žiadosti bolo vybudovanie chýbajúcich sociálnych zariadení v budove obecného úradu.
V kapitálovom rozpočte ostanú prostriedky s kódom zdroja 41 v sume 8915,14 €. Z tejto
sumy je možné použitie na splácanie úveru, úroky z nového úveru a prípadné ďalšie
spolufinancovanie projektu odstránenie čiernych skládok v obci, kde bolo požiadané o NFP
z environmentálneho fondu.
Celkom výdavky rozpočtu po úprave
1064168,74 Eur

Návrh spracovala: Mgr. Emília Viglašová, ekonómka OcÚ

