Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 12. júla 2018
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Mgr. Ján Bučko, Bc. Emília Hanusová, Anton Bielik
MVDr. Miloš Sádovský, Ing. Ján Remeň, Božena Šimčíková
Ospravedlnená pani poslankyňa Ľubomíra Sádovská
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller - neprítomný ospravedlnený
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 2

ROKOVANIE
K bodu č. 1 – Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, pán Ľudovít Viglaš. Privítal prítomných poslancov
a občanov konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné prítomní 6 poslanci.
Za overovateľov zápisnice určil pani poslankyňu Šimčíková a pána poslanca Remeňa.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s program rokovania o ktorom dal hlasovať.
1. Otvorenie
2. Školská jedáleň
3. Záver

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton Bielik Ján
Bučko
Za
Proti
Zdržal sa

X

x

Emília
Ján
Hanusová Remeň
X

x

Ľubomíra
Sádovská
neprítomná

Miloš
Božena
Celkom
Sádovský Šimčíková
x

X

6
0
0

K bodu č. 2 – Školská jedáleň
Pán starosta v úvode vystúpenia povedal, že odoslal poslancom e-mail aby sa zapojili do
prieskumu ohľadom spôsobu stravovania, aby sa objektívnejšie posúdili možnosti stravovania
stravníkov. Prieskum uskutočnil aj obecný úrad medzi stravníkmi, ktorým obec donáša stravu.
Z prieskumu jednoznačne vyplynulo, že stravníci ktorým obec donáša stravu chcú aj naďalej
stravu zo SŠJ z Jasovej.
Vyzval poslancov aby sa k problematike vyjadrili.
Pán poslanec Remeň povedal, že on je zato, aby sa zostalo pri doterajšom spôsobe
stravovania, pretože variť stravu pre 50 stravníkov nie je ekonomicky rentabilné. Je za
externú dodávku stravy do ŠJ.
Pani poslankyňa Šimčíková povedala, že sa rozprávali so stravníkmi, strava im vyhovuje a aj
cenová relácia je dobrá. Takže zmenu nechcú.
Pán poslanec Bielik povedal, že prieskum nerobil, on sa vyjadril na minulom zasadnutí
zastupiteľstve. Je za zachovanie školskej jedálne.
Pán poslanec Sádovský ospravedlnil svoju manželku pani riaditeľku ZŠ s MŠ v Čake, ktorá sa
zasadnutia nemohla zúčastniť. Prieskum riaditeľstvo školy nerobilo pretože bol koniec
školského roka, nebol na to priestor. Pedagogický zbor je polovica za zachovanie polovica za
donášku jedla.
Za seba povedal, že v budúcom šk. roku bude v škole menej žiakov do úvahy sa musí brať
aj existencia a fungovanie základnej školy. Prioritou školy je, aby sa deti učili a nie jedli.
Spýtal sa, či je možné ŠJ v prípade žeby sa zmenila situácia a bolo v škole viac žiakov
pretransformovať späť na vývarovňu, alebo by sa našiel podnikateľský subjekt, ktorý by mal
záujem.
Keď ušetrené peniaze pomôžu aby bol zabezpečený riadnych chod školy, aby mali
pedagógovia výplaty je za doterajší spôsob stravovania.
Pán starosta odpovedal že áno, normatívy sú rovnaké. Znovu sa dá požiadavka na ÚVZ, ktorý
určí za akých podmienok sa môže jedáleň obnoviť.
V dohodovacom konaní sme žiadali 19 tis. Eur neboli sme úspešný, tie chýbajúce peniaze
bude treba z niečoho pokryť. Obec bude musieť na chod školy chýbajúce financie zabezpečiť.
Pán poslanec Bučko – robil prieskum, stravníci dôchodcovi sú za terajší spôsob stravovania,
pretože majú možnosť výberu zo 4 jedál. V školskej jedálni sa však stravujú učitelia a žiaci ,
či by nebolo možné urobiť prieskum na začiatku šk. roka a podľa toho sa rozhodnúť.
Pán poslanec Remeň povedal, že sa nedá čakať a robiť ďalší prieskum nakoľko treba uzavrieť
zmluvu a ďalšie veci ktoré s tým súvisia. 50 obedov nerieši nič, nie je to rentabilné aby sa
prijímal nový kurách.
Pán starosta povedal, že dnes sa musí rozhodnúť ako budeme obedy v ŠJ riešiť. Od februára
2018 je tento model stravovania, vieme porovnať aj mesačné náklady, takže sa musíme
rozhodnúť.

Pani poslankyňa Hanusová robila telefonicky prieskum. Strava z Jasovej vyhovuje. Ak by
bola strava zo školskej jedálne je treba ponúknuť aspoň 2-3 jedlá.
Pán poslanec Bielik sa spýtal či sa skúšal niekto stravovať so SŠJ z Jasovej, pretože on sa
stravoval a strava vôbec nie je dobrá.
Viac pripomienok nebolo pán starosta predložil návrh uznesenia:
OZ schvaľuje :
Zámer vyradiť školskú jedáleň Čaka č. 364 ako súčasť ZŠ s MŠ v Čake č. 364 k 31.07.2018
Zo siete škôl a školských zariadení
Zámer zaradiť výdajnú školskú jedáleň Čaka č. 406 ako súčasť ZŠ s MŠ Čaka č. 364
k 01.08.2018 do siete škôl a školských zariadení.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

Ján
Bučko
x

Emília
Ján
Hanusová Remeň
X

x

Ľubomíra
Sádovská
neprítomná

Miloš
Sádovský
x

x

Božena
Celkom
Šimčíková
x

5
1
0

K bodu č.3 – 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: Božena Šimčíková
Ján Remeň

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

U Z N E S E N I E č. 22
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 12. júla 2018
Obecné zastupiteľstvo v Čake:

A. s ch v a ľ u j e:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. zámer vyradiť školskú jedáleň Čaka č. 364 ako súčasť ZŠ s MŠ v Čake č. 364
k 31.07.2018 zo siete škôl a školských zariadení
3. zámer zaradiť výdajnú školskú jedáleň Čaka č. 406 ako súčasť ZŠ s MŠ Čaka č. 364
k 01.08.2018 do siete škôl a školských zariadení.

Ľudovít Viglaš
Starosta obce

