Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 28. júna 2018
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Mgr. Ján Bučko, Bc. Emília Hanusová, Ľubomíra Sádovská, Anton Bielik
MVDr. Miloš Sádovský, Ing. Ján Remeň, Božena Šimčíková
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 4

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 7 poslanci.
Za overovateľov zápisnice určil pani poslankyňu Hanusovú 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. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2017
4. Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2017
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
6. Správa z kontrolnej činnosti
7. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022
9. Školská jedáleň
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

Ján
Bučko

X

x

Emília
Ján
Hanusová Remeň
X

x

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský
x

x

Božena
Celkom
Šimčíková
X

7
0
0

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení
Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia č.19/2018 z riadneho zasadnutia
OZ konaného 26.03.2018 a uznesenia č. 20/2018 z riadneho zasadnutie OZ konaného
26.04.2018. Ku kontrole uznesenia pán starosta povedal:
- žiadosť o NFP zberný dvor úspešné podaná
- rekonštrukcia miestnej komunikácie – zahájenie budúci týždeň
- autobusové zastávky osadené , zostáva dokončiť úpravu
- vypracovaná štúdia VO - výmena 4 ističov – úspora
- brigáda na úprave cesty na čakanské vinice bola úspešná, pán starosta poďakoval všetkým
zúčastneným
Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu uznesenia na vedomie.

K bodu č. 3 – Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2017
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu vypracoval a predniesol hlavný
kontrolór obce JUDr. Marek Keller. Odporučil predložený návrh záverečného účtu obce za
rok 2017 schváliť. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu je príloha zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo stanovisko HK na vedomie.

K bodu č. 4 – Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2017
Návrh záverečného účtu poslanci dostali a bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Pripomienky k návrhu zo strany poslancov neboli, pán starosta predložil návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. záverečný účet obce Čaka za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. prebytok rozpočtu v sume 12 081,89 Eur, zúčtovať do rezervného fondu a ich použitie
v rozpočte v roku 2018
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

x

Božena
Celkom
Šimčíková
x

7
0
0

K bodu č. 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
Návrh plánu predložil HK obce. Pripomienky ani pozmeňujúce návrh neboli, starosta
dal o predloženom návrhu hlasovať( príloha zápisnice).
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Anton
Bielik
Za
Proti
Zdržal sa

x

Ján
Bučko

Emília
Ján
Hanusová Remeň

x

X

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský

x

x

x

Božena
Šimčíková
x

Celkom
7
0
0

K bodu č. 6 – Správa z kontrolnej činnosti
Pán kontrolór povedal, že cieľom kontroly bolo zistenie stavu pohľadávok a úroveň ich
vymáhania v záujme ochrany majetku obce. Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom
kontrolnej činnosti. Správa z kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice. Vyplýva z nej , že obec
neeviduje daňový nedoplatok, ktorý by bol prekludovaný.
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu z kontrolnej činnosti na vedomie.

K bodu č. 7 – Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022
Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je potrebné, aby OZ určilo na
nasledujúce volebné obdobie: počet poslancov,
rozsah výkonu funkcie starostu.
Návrh uznesenia:
v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov obecného
zastupiteľstva 7, ktorý sa budú voliť v jednom volebnom obvode.
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

x

Božena
Celkom
Šimčíková
x

7
0
0

K bodu č. 8 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2018 2022
Návrh uznesenia:
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i zákona SNR č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce
Čaka na plný úväzok.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci

Anton
Bielik

Za
Proti
Zdržal sa

x

Ján
Bučko

Emília
Ján
Hanusová Remeň

x

X

x

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský
x

x

Božena
Celkom
Šimčíková
x

7
0
0

K bodu č. 9 – Školská jedáleň
V úvode svojho vystúpenie pán starosta privítal na zasadnutí OZ riaditeľku ZS s MŠ
v Čake, pani Mgr. Sádovskú . V II. polroku šk. roka 2017/2018 sa v školskej jedálni jedlo
nevarilo, ale strava sa dovážala so súkromnej školskej jedálne z Jasovej z dôvodu , že
vedúca školskej jedálne dala výpoveď a jedna kuchárka odišla do dôchodku. Výnimku na
dovoz stravy do školskej jedálne máme do konca šk. roka od RÚVZ. Pre úsporu verejných
financií sa javí výhodnejšie zriadiť výdajku školského stravovania, t.z. dovážať stravu tak,
ako v II. polroku šk. roka. Pre porovnanie predložil pán starosta mesačné náklady ŠJ /príloha
zápisnice/. V roku 2017 priemerne mesačné náklady na prevádzkovanie ŠJ vychádzali na
2068,82 eur . V januári 2018 náklady na prevádzkovanie ŠJ boli v sume 2314,98 eur bez
nákladov na energie. Priemerné mesačné náklady na prevádzkovanie ŠJ v režime so SŠJ
Jasová vychádzajú na 1347,00 eur, mesačná úspora v novom režime je 968,00 eur.
Poznamenal, že v ŠJ sa stravuje cca 50 stravníkov. Je preto efektívnejšie stravu dovážať
a v ŠJ ju vydávať a konzumovať. Na základe predložených dôkazov navrhol OZ zrušiť
zariadenie školského stravovania pri ZS s MS v Čake a zriadiť výdajňu školského stravovania
pri ZS s MŠ v Čake.
Je pravda, že počuje na SŠJ Jasová aj negatívne ohlasy, ale aj so stravou v ŠJ nebola
spokojnosť. Taktiež je potrebné brať do úvahy aj zastaranosť zariadenia. Dovoz stravy do ŠJ
v súčasnosti sa javí ako najefektívnejší.
Pán poslanec Remeň sa spýtal či sú hygienické nároky, požiadavky na varenie jedla
a dovoz jedla rozdielne.
Pán starosta povedal že ani nie, ale v minulom roku bol dokúpený ohrevný pult, takže bez
ďalších vynaložených nákladov vieme fungovať tak, ako II. polroku šk. roka.
Pán poslanec Remeň poznamenal, že na výdajňu jedla stačí jeden zamestnanec, pri varení
jedla v ŠJ jeden zamestnanec je málo. Pri dovoze jedla a jeho výdaji, teda súčasnom režime sa
šetria aj mzdové náklady.
Pán poslanec Bučko sa spýtal, či je rozdiel v počte stravníkov, teraz a v minulosti a čo by
stála obnova zariadenia. Máme nejaký zmluvný vzťah so SŠJ Jasová.
Pán starosta povedal, že počet stravníkov sa nezmenil. Učitelia a zamestnanci školy majú
výber zo 4 jedál , žiaci majú jedno jedlo. Obnova zariadenia cca 25 tis. Eur. RÚVZ určuje čo
všetko treba zabezpečiť a vymeniť v ŠJ. V Obci je vývarovňa kde varia stravu, ale nám
stravníkov neubudlo. Áno so SŠJ Jasová máme zmluvu, ktorou sa riadime.

Pán poslanec Bielik povedal, že on je za zachovanie školskej jedálne. Strava ktorá sa
dováža je menej kvalitná, zamestnanci a žiaci sa jej prejedia. Polievky sú na 90% nejedlé. Asi
80% sa varí kuracie mäso a jedlá sa stále opakujú. Prečo by nemohli variť v ŠJ dve jedlá
a variť aj pre deti a pre dospelých, teda aj pre dôchodcov.
Pán starosta povedal, že aj v ŠJ sa jedlá opakovali a tiež nebola spokojnosť so stravou.
Páni riaditeľka ZŠ s MŠ povedala , že je 55 stravníkov z toho 18 detí MŠ, 14
zamestnancov. Od rodičov nebola žiadna sťažnosť ohľadom stravovania. Zamestnancom
niektorým strava vyhovuje niektorým nie.
Pán poslanec Sádovský povedal, že je vážna vec či bude ŠJ fungovať ako vývarovňa jedla
alebo len výdajňa jedla. Je to vec manažmentu, je potrebné urobiť prieskum trhu aby varenie
bolo rentabilné. Myslí si , že je prirýchlo aby sa o tejto veci rozhodlo na dnešnom
zastupiteľstve. Je potrebné dať tomu čas a komunikovať, aby sa vec ujasnila.
Pán starosta navrhol, že stiahne svoj návrh z rokovania, ale na 12.júla zvolá zasadnutie OZ na
ktorom sa predmetná vec musí doriešiť, pretože výnimku na dovoz jedla máme od RUVZ do
konca júna 2018.
Pán poslanec Remeň, navrhol aby sa do najbližšieho zasadnutie OZ uskutočnil prieskum
medzi rodičmi aj medzi ostatnými stravníkmi. Pretože za 50 ľudí otvoriť a prevádzkovať
vývarovňu je nerentabilné. Samozrejme je potrebné prijať aj zamestnancov.
Pán poslanec Bielik povedal, že sa môže ponúknuť ŠJ do prenájmu nejakému
prevádzkovateľovi.
Pani ekonómka Viglašová povedal, že možno by sa dalo ponúknuť ŠJ do prenájmu ale je tam
potrebné investícia do zariadenia, ktoré spĺňa súčasné štandardy.
Pán starosta povedal, že Obecný úrad uskutoční prieskum medzi stravníkmi dôchodcami ale
je potrebné, aby sa zapojili aj poslanci. V škole prieskum uskutoční riaditeľstvo ZŠ s MŠ.
Najbližšie zasadnutie OZ bude 12.júla 2018.
K bodu č. 10 – Rôzne
V bode rôzne pán starosta informoval:
- o začatí realizácie projektu - asfaltovanie miestnej komunikácie na budúci týždeň s tým, že
obec dofinancuje z vlastných zdrojov miestnu komunikáciu po Štefana Viglaša , po č.d. 168
v sume 9 000,- eur. Bude sa opravovať miesta komunikácia nad obecným úradom smerom
k pani Mlatecovej, naspäť cesta k pani Feketeovej, cesta do kostola. Ďalej miestna
komunikácia pri pohostinstve a potravinách pani Kalinovej až po koniec ulice č.d. 168. Suma
9 tis. Eur je primeraná, pretože ďalšia firma ktorá bola oslovená nám dala cenovú ponuku na
raz takú sumu. Pán starosta jednal aj s majiteľom firmy IB mont p. Lehockým, ktorý je
ochotný vybudovať akúsi hať pri dome pána Ľuboša Sádovského v prípade prívalových
dažďov, pretože v tejto časti obce sú problémy pri veľkých dažďoch.
Pani poslankyňa Sádovská sa spýtala či sa nebude opravovať cesta pri Šafárových nakoľko aj
tá je vo veľmi zlom stave a tadiaľ chodia ľudia do kostola.
Pán starosta povedal, že zatiaľ nie, ale ako náhle bude možnosť žiadať o NFP, tak sa o to
pokúsi. Viac pripomienok ani dotazov nebolo, pán starosta požiadal poslancov o hlasovanie

O úprave rozpočtu roku 2018 – rozpočtové opatrenie č. 1/2018 /príloha zápisnice/
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

x

Božena
Celkom
Šimčíková
x

7
0
0

- o inštalácii dvoch autobusových zastávok. Upustilo sa od pôvodného riešenia pevných
zastávok, ktoré by vyšli na 15 000,- Eur. Priehľadné zastávky, ktoré sa montujú stoja 2 500,Eur dve. Je to určitá úspora vo financiách pre obec. Priehľadné zastávky sú namontované aj
v iných obciach a slúžia svojmu účelu. Sú prehľadné a bezpečné.
- o likvidácii divokej skládky. Divoká skládka sa likviduje a je tam neúmerné množstvo
odpadu. Práce na odstraňovaní budú pokračovať ešte asi týždeň. Starosta sa tam bol pozrieť
aj s pánom poslancom Bučkom a bude rád, ak sa prídu pozrieť aj ostatný poslanci.
- Dom kultúry. Z úradu verejného obstarávateľa sme dostali vyrozumenie, že VO je
v poriadku. Bude sa podpisovať zmluva s dodávateľom prác už zajtra. Práce budú zahájené
v mesiaci júl.

K bodu č. 11 - Diskusia
Pán poslanec Bučko sa informoval, či bol vyzvaný pán Lakatoš na odstránenie skládky hnoja,
keď sa bude asfaltovať miestna komunikácia nad obecným úradom.
Pán starosta povedal, že pán Lakatoš bol vyzvaný aby najneskôr do budúceho týždňa skládku
odstránil, pretože keď bude cesta nanovo asfaltovaná nepovolí vjazd nákladného auta na
komunikáciu.
Pán poslanec Bielik sa spýtal na stravovanie zamestnancov, kto poberá stravné lístky
a v akej hodnote, pretože jeho manželka sa nevie stravovať v ŠJ zo zdravotných dôvodov.
Bola jej vyplatená len akási náhrada stravného. Podával podnet na inšpektorát práce.
Pán starosta povedal, že je tam citovaný zákon v čom nevidí problém, pretože obec postupuje
v zmysle zákona. Náhrada výšky stravného bola stanovená v zmysle zákona.
Pán poslanec Bielik povedal, že aj iný zamestnanci školy poberajú stravné lístky.
Pán starosta povedal, že p. Viglašová bola preklasifikovaná v zmysle originálnych
a prenesených kompetencií na 80 % do školy, s tým že výkon práce má na obecnom úrade.
Spôsob zabezpečovania stravného a spôsob stravovania je v kompetencií starostu. Na
obecnom úrade nie sú vytvorené podmienky na stravovanie a nie je tam ani WC, preto sa
strava zabezpečuje stravnými lístkami.
Pán starosta povedal, že pán poslanec Bielik bol za ním 4 x počas tohto volebného obdobia:
1 x krát - keď sa jednalo o cesty v rámci užívania a nájmu pôdy a vtedy zastupoval PD,
2 x krát - keď oznámil, že prehradzuje obecnú cestu pretože mu chýba 1,20m z pozemku.

Na druhej strane však získal súhlas obce na vydržanie obecného pozemku bezplatne.
3 x krát – keď potreboval vyriešiť urgentne stavebné povolenie pre svoju dcéru,
4 x krát – keď potreboval vybaviť stravné lístky pre manželku,
to znamená, že rieši len svoje vlastné záujmy, to ho ako poslanca napĺňa.
Pán poslanec Bielik oponoval, že on navrhoval výmenu pozemku s čím obecné zastupiteľstvo
nesúhlasilo.
Pán starosta povedal, že nesúhlasilo pretože pán Bielik požadoval za 6 árov pozemku 50 árov.
Pán poslanec Bielik povedal, že to bola adekvátna výmena pretože je rozdiel orná pôda
a stavebný pozemok. Pozemok síce získal vydržaním, pretože to bola jednoduchšia cesta, ale
on riadne zaplatil majiteľom pozemku. Na stravné má nárok každý zamestnanec zo zákona,
preto je toho názoru, že zákon bol porušený.
Viac diskusných príspevkov nebolo.

K bodu č.12 – 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. 21
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 28. júna 2018
Obecné zastupiteľstvo v Čake:
A . berie na vedomie:
1. kontrolu uznesenia č. 19 a 20 z riadneho zasadnutia OZ konaného
2. stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2017
3. správu o kontrolnej činnosti

B. s ch v a ľ u j e:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. záverečný účet obce Čaka za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
3. prebytok rozpočtu v sume 12 081,89 Eur a ich použitie v rozpočte v roku 2018
4. plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
5. úpravu rozpočtu rozpočtové opatrenie č. 1/2018

C. u r č u j e:
1. v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov obecného
zastupiteľstva 7, ktorý sa budú voliť v jednom volebnom obvode
2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i zákona SNR č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce
Čaka na plný úväzok

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Obec Čaka – úpravy rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Príjmy
Výdavky
Príjmy
Výdavky
Príjmy
Výdavky
Príjmy
spolu
Výdavky
spolu

BRS
BRS
KRS
KRS
FOS
FOS
RS

490 612
467 840
487 858
547 980
49 677
12 327
1 028 147

Úpr. 3 110
Úpr. 3 110
Úpr. 156 162
Úpr. 156 162

BRU
BRU
KRU
KRU
FOU
FOU
Úpr. 159 272 RU

493 722
467 850
644 020
704 142
49 677
12 327
1 187 419

RS

1 028 147

Úpr. 159 272 RU

1 187 419

V bežnom rozpočte - rozpočet upravený o príjmy a zároveň výdavky poskytnutá
dotácia a použitá na mzdy a odvody dvoch zamestnancov §50j z ÚPSVaR – zvýšenie
v schválenom rozpočte kde boli tieto prostriedky v sume 6 220 €.
V kapitálovom rozpočte – rozpočet upravený o príjmy a zároveň výdavky NFP na:
1) projekt „Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Čaka“ v sume 57839 €
2) Projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Čaka“ v sume 98 323 € 100 %
prefinancovanie projektu

Pri projekte 1) spolufinancovanie zabezpečené z vlastných zdrojov prostriedky v SKR
vo výdavkoch.
Pri projekte 2) sa využijú stroje aj na ďalšie úpravy miestnych komunikácii, ktoré budú
financované cca v sume 9000 € z prostriedkov uvedených vo výdavkoch SKR
Rekonštrukcia a modernizácia obecného majetku.
Vysvetlenie skratiek:
BRS = Bežný rozpočet schválený
BRU = Bežný rozpočet upravený
KRS = Kapitálový rozpočet schválený
KRU = Kapitálový rozpočet upravený
FOS = Finančné operácie schválené
FOU = Finančné operácie upravené
RS = Rozpočet schválený
RU = Rozpočet upravený

Návrh úpravy spracovala: Mgr. Emília Viglašová
Predložil OcZ: Ľudovít Viglaš, starosta obce
Schválilo OcZ Čaka : 28.6.2018 Uzn. č. 21/2018.

