Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 29.septembra 2016
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján Remeň, Božena Šimčíková,
MVDr. Miloš Sádovský
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller
Neprítomný poslanci OZ: Anton Bielik, Mgr. Ján Bučko ,Ľubomíra Sádovská
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 5

Program: 1. Otvorenie
2. Kontrola vlastných uznesení
3. Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území
obce Čaka
4. Príprava rozpočtu
5. Rôzne
6. Záver

ROKOVANIE

K bodu č. 1 – Otvorenie
Rokovanie otvoril starosta obce, pán Ľudovít Viglaš. Privítal prítomných poslancov
a občanov obce. Konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci, rokovanie OZ je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil pani poslankyňu Šimčíkovú, a pána poslanca Sádovského.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil s programom rokovania, o ktorom dal hlasovať.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci

Anton
Bielik

Za
Proti
Zdržal sa

neospr.

Ján
Bučko

Emília
Ján
Hanusová Remeň

ospr.

x

x

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský
ospr.

x

Božena
Celkom
Šimčíková
X

4
0
0

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení
Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia č.10 z riadneho zasadnutia OZ
konaného 23.06.2016. Pripomienky ku kontrole uznesenia neboli.
Obecné zastupiteľstvo berie kontrolu uznesenia č. 10 na vedomie.
K bodu č. 3 – Návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území
obce Čaka
Tento bod sa neprerokoval, pretože boli prítomný len 4 poslancami OZ. Pán starosta
navrhol zvolať mimoriadne zasadnutie OZ na 5.10.2016 na 18.0 hod. s týmto bodom
programu.

K bodu č. 4 – Príprava rozpočtu
Pán starosta informoval, že sa blíži koniec kalendárneho roka, je potrebné sa venovať
príprave rozpočtu na nadchádzajúci kalendárny rok. Požiadal vedúcich spoločenských
organizácii ktoré pôsobia v obci, aby najneskôr do 20. októbra 2016 podali svoje písomné
požiadavky. Zároveň požiadal, aby k žiadosti priložili aj zoznam aktivít za kalendárny rok,
ako aj úspešnosť podávaných projektov.
K bodu č. 5 – Rôzne
a/ Správa hl. kontrolóra z vykonanej kontroly
Správu predniesol hlavný kontrolór obce p. Keller. Kontrola bola zameraná na bezhotovostné
finančné operácie a stav účtov obce. Neboli zistené žiadne pochybenia. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
OZ zobralo správu o kontrolnej činnosti na vedomie.
Pán starosta informoval:
- O označení ulíc pre lepšiu orientáciu.
- O darovaní 9 miestneho motorového vozidla Mercedes benz z Krajského súdu Bratislava,
pre našu obce, ktoré bude slúžiť v obci aj pre spoločenské organizácie. Z tohto dôvodu sa
dopĺňa aj interná smernica o podmienkach prevádzky dopravných a mechanizačných
prostriedkov v čl. III a čl. V.

-

Ohľadom kosenia cintorína. Občania sa dožadujú aby bol cintorín pokosený o čo sa
obec aj snaží. Avšak z poplatok ktoré sa vyberajú, to nie je možné. Starosta povedal,
že maximálne 4 x ročné sa bude cintorín kosiť v opačnom prípade sa musia zvýšiť
cintorínske poplatky. Sme malá obec, z finančných dôvodov nemôžeme hľadať
správcu cintorína, ktorý bude všetko zabezpečovať a udržiavať. Snahou vedenia obce
je však zabezpečiť úpravu k čakanským hodom alebo k pamiatke zosnulým.

-

O zbere triedeného odpadu, ktorý sa od II. polroka rozšíril. Verejnosť je informovaná
cez internetovú stránku obce, prostredníctvom obecného rozhlasu aj propagačným
materiálom, ktorý dostala každá domácnosť.

-

O príprave stretnutia seniorov, ktoré sa uskutoční 23.10.2016. V programe vystúpia
deti z MŠ, žiaci ZŠ a FS Čakanka. Na stretnutie srdečne pozval všetkých poslancov.

Pani Pintérová – požiadal o opravu alebo výmenu okien na bytovke, ktoré sú v dezolátnom
stave. Niektoré sa nedajú vôbec otvoriť, pretože by vypadli z rámu. V zlom stave sú aj
elektrické rozvody a komín.
Pán starosta požiadal, aby spísali žiadosť ktorú je potrebné doručiť na obedný úrad do
20.10.2016.

K bodu č.10 – Záver
Pán starosta poďakoval poslancom, občanom za účasť na riadnom zasadnutí OZ
a rokovanie ukončil.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce
Overovatelia: Božena Šimčíková
Miloš Sádovský
Zapisovateľka: Terézia Haulíková

U Z N E S E N I E č. 11
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 29.septembra 2016
Obecné zastupiteľstvo v Čake:

A . berie na vedomie:
1. kontrolu uznesenia č.10
2. informáciu o príprave rozpočtu
3. správu z vykonanej kontroly hl. kontrolóra – bezhotovostné finančné operácie a stav
účtov obce
4. informáciu o označení ulíc
5. informáciu o darovaní osobného motorového vozidla MERCEDES-BENZ obci
6. úpravu internej smernice o podmienkach prevádzky služobných dopravných
a mechanizačných prostriedkov obce Čaka
7. informáciu – stretnutie seniorov obce dňa 23.10.2016

B. schvaľuje:
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

VÝPIS
U Z N E S E N I E č. 10
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 23.júna 2016
Obecné zastupiteľstvo v Čake:

B. schvaľuje:
10. kúpu nehnuteľnosti vedenej na LV č. 1351, k. ú. Čaka v sume 3.500,00 Eur
Parcely registra „C“ :
- parcela č. 319/6 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 845m2
- parcela č. 319/7 – záhrada o výmere 508 m2
- parcela č. 319/6 - rodinný dom súpisné číslo 64
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