Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 12. októbra 2020
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Mgr. Peter Blaškovič Bc. Emília Hanusová, Štefan Ďuriš,
Ing. Ján Remeň, MVDr. Miloš Sádovský,
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller - neprítomný
Ospravedlnená poslankyňa OZ : Mgr. Štefan Baniar, Ing. Andrea Zahradníková
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 0

ROKOVANIE

K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, pán Ľudovít Viglaš s dôrazom na dodržanie
hygienicko-epidemiologických opatrení. Predložil prítomným poslancom uznesenie vlády SR
č. 645 z 12.10.2020 s ktorým sa zakazuje s účinnosťou od 13.10.2020 v rámci vyhlásenie
núdzového stavu uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem
osôb žijúcich v jednej domácnosti. Nie je zatiaľ jasné, či budú platiť výnimky pre zasadnutia
OZ, preto preložil zasadnutie OZ z 15. októbra 2020 na 12. októbra 2020. Poďakoval
poslancom za prontné reagovanie na vzniknutú situáciu. Skonštatoval, že na zasadnutí je
prítomných 5 poslancov, rokovanie OZ je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil pani poslankyňu Hanusovú a pána poslanca Remeňa.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s pozmenením programom rokovania o ktorom dal hlasovať.
1. Otvorenie
2. Dofinancovanie rozpočtu rok 2020
3. Záver

Návrh uznesenia č. 59
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič
X

Štefan
Ďuriš
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
5
0
0

K bodu č. 2 – Dofinancovanie rozpočtu rok 2020
Starosta obce informoval, že MF SR podľa poslnenej zverejnenej prognózy znížilo príjem
podielových daní pre našu obce o 14 652,- €, čo je faktický príjem z podielových daní takmer
na úrovni prognózy pre rok 2019. Podľa tento zverejnenej prognózy, ako aj vývoja reálnych
príjmov z podielových daní, je zrejmé, že sa nenaplnia rozpočtované príjmy z podielových
daní. Z toho dôvodu je potrebné upraviť rozpočet v tejto časti a znížiť predpokladané bežné
príjmy o 14 652,-€.
MF SR za účelom kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
umožnilo, uchádzať sa o návratnú finančnú výpomoc (pôžičku) na výkon samosprávnych
pôsobností pre našu obec vo výške 14 652,-€ poskytnutú bezúročne aj s odkladom splátok
do roku 2024.
Pán poslanec Blaškovič sa spýtal, či nám budú tieto finančné prostriedky chýbať.
Pán starosta povedal, že áno.
Pán poslanec Ďuriš – povedal, že situácia môže byť ešte horšia a podielové dane pre
nadchádzajúci rok môžu byť ešte nižšie.
Pán starosta predložil návrh uznesenia:

Návrh uznesenia č. 60
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje, rozpočtové opatrenie č.1.
Úprava rozpočtu v príjmovej časti , položka podielové dane znížiť o 14 652,- €.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič
X

Štefan
Ďuriš
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
5
0
0

Návrh uznesenia č. 61
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje, prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) od
MF SR vo výške 14 652,- € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID -19.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar

Peter
Blaškovič

Za
Proti
Zdržal sa

Štefan
Ďuriš

X

X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
5
0
0

K bodu č. 3 – Záver
Program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, pán starosta poďakoval poslancom za účasť na
riadnom zasadnutí OZ a poprial pevné zdravie.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Overovatelia: Ján Remeň
Emília Hanusová

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

UZNESENIE
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 12. októbra 2020

Uznesenie č. 59
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.

Uznesenie č.60
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje, rozpočtové opatrenie č.1.
Úprava rozpočtu v príjmovej časti , položka podielové dane znížiť o 14 652,- €.

Uznesenie č. 61
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje, prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) od
MF SR vo výške 14 652,- € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID -19.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

