Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 18. decembra 2017
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Anton Bielik, Mgr. Ján Bučko, Ľubomíra Sádovská, Ing. Ján Remeň,
MVDr.Miloš Sádovský,
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller
Neprítomní poslanci OZ : Bc. Emília Hanusová, Božena Šimčíková
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 3

ROKOVANIE

K bodu č. 1 – Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce pán Ľudovít Viglaš, ktorý privítal prítomných
poslancov a občanov obce. Skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 5 poslanci.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov pána Bielika a pána Sádovského.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s program rokovania o ktorom dal hlasovať.
1. Otvorenie
2. Kontrola vlastných uznesení
3. VZN na rok 2018
4. Správa hlavného kontrolóra
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2018
7. Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
8. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2016
9. Správa nezávislého audítora z auditu IUZ, KUZ, KVS za rok 2016
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

x

Ján
Bučko
x

Emília
Hanusová
neprítomná

Ján
Remeň
x

Ľubomíra Miloš
Božena
Sádovská Sádovský Šimčíková
x

x

neprítomná

Celkom
5
0
0

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení
Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia č.17/2017 z riadneho zasadnutia
OZ konaného 28.09.2017. Pán starosta ku kontrole uznesenia poznamenal, že pri výjazde
poslancov do rómskej osady, videli to množstvo odpadu ktoré sa tam nachádza a potrebu
riešenie tohto problému. V súčasnosti sa kompletizuje žiadosť o NFP na likvidáciu nelegálnej
skládky. Prebehla verejná obchodná súťaž na predaj pozemku vedeného na LV č.566 za cenu
ktorá bola schválená OZ. Do súťaže sa prihlásil jeden záujemca. Na zberný dvor vyšla výzva,
žiadosti sa môžu podávať do 30.04.2018.
Pripomienky ku kontrole uznesenia neboli.
Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu uznesenia na vedomie.

K bodu č. 3 – Všeobecne záväzné nariadenia obce na rok 2018
Pán starosta navrhol ponechať v platnosti VZN ktoré sú zavedené, aj pre rok 2018.
Sú to: daň z nehnuteľností, daň za psa, miestny poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za nevýherné
hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za jadrové zariadenia. Miestny poplatok za
rozvoj sa nebude vyberať.
Pripomienky neboli, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

x

Ján
Bučko
x

Emília
Hanusová
neprítomná

Ján
Remeň
x

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský
x

x

Božena
Šimčíková
neprítomná

Celkom
5
0
0

K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra
Pán starosta udelil slovo kontrolórovi obce pánovi Kellerovi, ktorý predložil:
Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám
so zameraním na zverejňovanie zmlúv a faktúr. V správe odporučil postupovať v súlade

so štandardami platnými pre zverejňovanie zmlúv a anonymizovať skenovanú podobu
podpisu. Pri zverejňovaní informácii o činnosti samosprávy odporučil doplniť údaje týkajúce
sa komisií OZ v rozsahu termín zasadnutia a program zasadnutia komisie.
OZ zobralo správu o kontrolnej činnosti na vedomie.

K bodu č. 5 – Návrh rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
Pán starosta vyzval hlavného kontrolóra obce o stanovisko k navrhovanému rozpočtu obce.
Pán kontrolór konštatoval, že rozpočet je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
predpismi a ustanoveniami. Bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým najmenej 15 dní pred
jeho schválením OZ. Finančný rozpočet na rok 2018 je navrhovaný ako vyrovnaný – celkové
príjmy a celkové výdavky v sume 1 028 147,- eur. Vo svojom návrhu odporúča schváliť
rozpočet na rok 2018 a zobrať na vedomie rozpočet na roky 2019 a 2020.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Čaka k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
a k viacročnému rozpočtu na roky 2019 a 2020 je prílohou zápisnice.
Ďalej pán starosta informoval, že v dohodovacom konaní sme dostali pre ZŠ s MŠ
sumu 8 000,-eur. Dostali sme rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na miestne komunikácie
v sume 99 tis. Eur, z čoho obec musí uhradiť 5% spolufinancovanie projektu.
Pripomienky ani pozmeňujúceho návrhy neboli, starosta dal o návrhu rozpočtu hlasovať.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

x

Ján
Bučko
x

Emília
Hanusová
neprítomná

Ján
Remeň
x

Ľubomíra Miloš
Božena
Sádovská Sádovský Šimčíková
x

x

Celkom

neprítomná

5
0
0

K bodu č. 6 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 predložil hlavný kontrolór obce,
je prílohou zápisnice.
Pripomienky zo strany poslancov neboli, starosta dal o predloženom pláne kontrolnej činnosti
na I. polrok 2018 hlasovať.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

x

Ján
Bučko
x

Emília
Hanusová
neprítomná

Ján
Remeň
x

Ľubomíra Miloš
Božena
Sádovská Sádovský Šimčíková
x

x

neprítomná

Celkom
5
0
0

K bodu č.7 – Návrh VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom uplatniť výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k obci
elektronicky.
Pripomienky zo strany poslancov neboli, starosta dal o predloženom návrhu VZN č. 1/2017
hlasovať.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

Ján
Bučko

x

x

Emília
Hanusová
neprítomná

Ján
Remeň
x

Ľubomíra Miloš
Božena
Sádovská Sádovský Šimčíková
x

x

neprítomná

Celkom
5
0
0

K bodu č. 8 – Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2017
Písomný návrh predložil starosta obce (príloha zápisnice). K predloženému návrhu neboli
zo strany poslancov vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Obecné zastupiteľstvo zobralo príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie na vedomie.

K bodu č. 9 - Správa nezávislého audítora z auditu IUZ,KUZ,KVS za rok 2016
Pán starosta informoval, že sa uskutočnil audit IUZ , KUZ s výrokom nezávislého audítora
v ktorom konštatoval, že konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
konsolidovanej finančnej situácie k 31. decembru 2016 a jej konsolidovaného výsledku
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.
Pán starosta poďakoval ekonómke obce za vzorné plnenie svojich povinnosti.
Správa je prílohou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu nezávislého audítora na vedomie.

K bodu č.10– Rôzne
Pán starosta informoval o potrebe kúpiť nový traktor, pretože starý je opotrebovaný.
V rozpočte máme vlastné zdroje z ktorých vieme uhradiť 1/3 z celkovej sumy traktora ešte
v tomto roku, ale zvyšok je potrebné uhradiť z úveru, ktorý potrebujeme prijať a schváliť
v sume 24 000,- eur. Nákupná cena traktora ZETOR je 36 000,- eur.

Ďalšia informácia je ohľadom zberu a likvidácie triedeného odpadu, ktorý zabezpečuje
firma Brantner s.r.o. Nové Zámky. V rámcu triedeného odpadu sa najviac triedili 3 komodity
a to: plasty, sklo, papier. V rámci úsporných opatrení firma hľadá možnosti efektívneho
triedenia odpadu. Návrh je plasty zbierať 1 x mesačne do plastových vriec, tak ako doteraz.
Papier 1 x štvrťročne firma príde zobrať , odváži množstvo odpadu a ako protihodnotu dá
toaletný papier alebo servítky. Je to určitá motivácia triediť odpad.
Na sklo by bolo umiestnených 11 ks kontajnerov po obci , napr. pri potravinách a podľa
potreby by ich firma vyvážala. V mesiaci január bude v obci pracovné stretnutie s firmou ,
kde budú prizvané aj podnikateľské subjekty, ktoré sú tiež povinné triediť odpad.
Riešenie zberného dvora v obci – do 30.04.2018 sa podáva žiadosť o NFP, skladá sa
z dvoch časti. Jedna časť je stavba zberného dvora a druhá časť je nákup technológií na
likvidáciu zozbieraného odpadu. K tomuto je potrebné, aby mal starosta od OZ poverenie, na
výber zhotoviteľa žiadosti na zabezpečenie výstavby zberného dvora.
TJ – vyšla výzva futbalového zväzu na opravu a rekonštrukciu futbalových zariadení max.
do výšky 50 000,- eur. Termín na podávanie žiadostí je 31.01.2018. Žiadateľom musí byť
futbalový klub, nie obec. Obec je však nápomocná pri vypracovaní výkazu výmer na nutné
opravy, ktorý sa vyhotovuje v súčasnosti.
Pán starosta informoval poslancov a verejnosť o pripravovanom silvestrovskom stretnutí,
pretože sa zatiaľ nezačala rekonštrukcia objektu Domu kultúry. Bolo zrušené verejné
obstarávanie z dôvodu zmeny platných zákonov. V súčasnosti je vyhlásené nové VO, ktoré
má byť ukončené do konca januára 2018.
K bodu č.11– Diskusia
Pán poslanec Bielik ohľadom používania zábavnej pyrotechnika povedal, že v rómskej
osade sa strieľa už dva týždne.
Pán starosta povedal, že v zmysle platného VZN budú občania upozornení rozhlasom, kedy
sa môže zábavná pyrotechnika na území obce používať.
Pán poslanec Bučko v mene OZ Pažite pozval poslancov a občanov na Štefanskú zábavu,
ktorá sa bude konať 26.12.2017.
Viac diskusný príspevkov nebolo.
Pán starosta prečítal návrh na uznesenie č. 18

A . berie na vedomie:
1. kontrolu uznesenia č. 17
2. správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
3. stanovisko hlavného kontrolóra obce Čaka k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
a k viacročnému rozpočtu na roky 2019 a 2020
4. návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2020
5. správu nezávislého audítora k IUZ , KUZ a KVS za rok 2016
6. príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2017
7. vypracovanie žiadosti na rekonštrukciu budovy TJ

B. s ch v a ľ u j e:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2 . zavedenie daní a poplatkov v roku 2018 podľa platných VZN a to:
daň z nehnuteľnosti, daň za psa, miestny poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň
za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za jadrové zariadenia
3. finančný rozpočet obce na rok 2018 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
4. a) prijatie úveru na 5% spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti
budovy s.č. 325 v čiastke 25 677,- eur
b) prijatie úveru na dofinancovanie nákupu traktora v čiastke 24 000,- eur
c) zabezpečenie úverov vystavením vlastných blankozmeniek a podpísaním dohody
o vyplňovacom práve k blankozmenkám
5. nákup traktora
6. predaj traktora ZETOR
7. v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie
rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020 bez programovej štruktúry
8. v zmysle § 11, odst. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v z.n.p.
vykonávanie zmien rozpočtu obce na rok 2018 starostom obce v nasledovnom rozsahu:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky
9. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čaka na 1. polrok 2018
10. VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

C. Poveruje:
1. starostu obce na výber zhotoviteľa žiadosti na zabezpečenie výstavby zberného dvora

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

x

Ján
Bučko
x

Emília
Hanusová
neprítomná

Ján
Remeň
x

Ľubomíra Miloš
Božena
Sádovská Sádovský Šimčíková
x

x

neprítomná

Celkom
5
0
0

K bodu č.12– Záver

Pán starosta poďakoval poslancom a občanom za účasť na riadnom zasadnutí OZ .
Poprial veselé, požehnané vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia, šťastia a úspechov.
Srdečne pozval poslancov a občanov 31. decembra do Domu kultúry na spoločné strávenie
posledných hodín Silvestra.
Rokovanie týmto ukončil.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Overovatelia: Anton Bielik
Miloš Sádovský

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

U Z N E S E N I E č. 18
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 18.decembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Čake:

A . berie na vedomie:
1. kontrolu uznesenia č. 17
2. správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
3. stanovisko hlavného kontrolóra obce Čaka k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
a k viacročnému rozpočtu na roky 2019 a 2020
4. návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2020
5. správu nezávislého audítora k IUZ , KUZ a KVS za rok 2016
6. príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2017
7. vypracovanie žiadosti na rekonštrukciu budovy TJ

B. s ch v a ľ u j e:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2 . zavedenie daní a poplatkov v roku 2018 podľa platných VZN a to:
daň z nehnuteľnosti, daň za psa, miestny poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň
za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za jadrové zariadenia
3. finančný rozpočet obce na rok 2018 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
4. a) prijatie úveru na 5% spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti
budovy s.č. 325 v čiastke 25 677,- eur
b) prijatie úveru na dofinancovanie nákupu traktora v čiastke 24 000,- eur
c) zabezpečenie úverov vystavením vlastných blankozmeniek a podpísaním dohody
o vyplňovacom práve k blankozmenkám
5. nákup traktora
6. predaj traktora ZETOR
7. v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie
rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020 bez programovej štruktúry

8. v zmysle § 11, odst. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v z.n.p.
vykonávanie zmien rozpočtu obce na rok 2018 starostom obce v nasledovnom rozsahu:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky
9. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čaka na 1. polrok 2018
10. VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

C. Poveruje:
1. starostu obce na výber zhotoviteľa žiadosti na zabezpečenie výstavby zberného dvora

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

