Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 19.decembra 2019
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Mgr. Štefan Baniar, , Mgr. Ján Bučko, Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján Remeň,
MVDr. Miloš Sádovský, Ing. Andrea Zahradníková
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller
Ospravedlnený poslanec OZ : Mgr. Peter Blaškovič
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 1

ROKOVANIE

K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, pán Ľudovít Viglaš. Skonštatoval, že na
zasadnutí je prítomných 6 poslancov, rokovanie OZ je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Baniara a pani poslankyňu Hanusovú
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s programom rokovania o ktorom dal hlasovať.
1. Otvorenie
2. Kontrola vlastných uznesení
3. Návrh doplnenia VZN č. 3/2019 o sociálnych službách
4. Žiadosť o odpredaj pozemku
5. Správa HK o kontrolnej činnosti
6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
7. Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
9. Diskusia
10. Záver

Návrh uznesenia č.33
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič

X

Ján
Bučko

Emília
Hanusová

X

x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
X

6
0
0

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení
Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia z riadneho zasadnutia OZ
konaného 23.9.2019 a 21.11.2019. Poznamenal, že Darovacie zmluvy boli zapísané do
katastra nehnuteľností, vlastníkom je obec.
Pani poslankyňa Zahradníková poznamenala, že posledné zasadnutie OZ bolo zvolané vo
veľmi krátkom čase ktorého sa nemohla zúčastniť. Do budúcna požiadala o štandardný postup
pri zvolávaní zasadnutí OZ.
Pán starosta povedal, že to bola mimoriadna situácia ktorú bolo potrebné vyriešiť a poslanci
boli ústretový. Do budúcna zvolí štandardný postup.

Návrh uznesenia č.34
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ
konaného 23.9.2019 a 21.11.2019.

K bodu č. 3 – Návrh doplnenie VZN č. 3/2016 o sociálnych službách
Na základe kontroly VZN Okresnou prokuratúrou je potrebné doplniť do VZN č. 3/2016
o podmienkach poskytovanie sociálnych služieb na území obce Čaka § 6 odsek 1 zákona
o obecnom zriadení, čo znamená, že ide o VZN v samosprávnej pôsobnosti obce.
Pripomienky neboli pán starosta dal hlasovať o predloženom návrhu.

Návrh uznesenia č.35
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb na území obce Čaka.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
X

6
0
0

K bodu č. 4 – Žiadosť o odpredaj pozemku
Pán starosta predložil žiadosti spoločnosti TRI K-S, spol. s r.o. o odpredaj pozemku na
LV č. 2244 , parcela registra „C“ novovytvorená parcela č. 4055/2 v zmysle geometrického
plánu č.152/2019 zo dňa 29.10.2019, ostatné plochy o výmere 313m2. Svoju žiadosť
odôvodňuje tým, že na pozemku sa vytvorila nelegálne skládka KO ktorú žiada odstrániť.
Aby sa v budúcnosti predišlo vzniku ďalšej sklady žiada o jej odpredaj, nakoľko spoločnosť
je vlastníkom susednej nehnuteľnosti. Jedná sa o priestor za bogdánovým domom, je to
členitý terén. Ak sa rozhodne o odpredaji pozemku, dnes by sa schválil len spôsob predaja.
Pani poslankyňa Záhradníková sa spýtala na podnikateľský zámer spoločnosti s pozemkom.
Pán starosta povedal, že chce tam nechať zeleň, len ju treba očistiť od odpadu. V rámci
územného plánu obce je to verejná zeleň.
Pán poslanec Baniar – nevidí dôvod predať pozemok.
Pán poslanec Remeň – povedal, že majiteľ vlastne chce odstrániť neporiadok a zachovať
zeleň. Obec pozemok určite nevie inak využiť, vzhľadom na jeho polohu.
Pán starosta po rozprave navrhol postup:
Starosta spolu s poslaneckým zborom sa pôjde pozrieť na miesto a podľa toho sa rozhodne
ako naložiť s pozemkom ďalej.
Pán poslanec Bučko poznamenal, aby sa obhliadky zúčastnil aj predseda komisie ŽP pán
Blaškovič, keďže sa tam nachádza skládka odpadu.

Návrh uznesenia č.36
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti RTI K- S, spol. s r.o. o odpredaj
pozemku na LV č. 2244 , parcela registra „C“ novovytvorená parcela č. 4055/2 v zmysle
geometrického plánu č.152/2019 zo dňa 29.10.2019,ostatné plochy o výmere 313m2.
O ďalšom postupe s pozemkom rozhodne OZ po obhliadke pozemku.

K bodu č. 5 – Správa HK o kontrolnej činnosti
Správu z kontrolnej činnosti HK dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Správa je prílohou zápisnice.
Pripomienky neboli, starosta predložil návrh uznesenia:

Návrh uznesenia č.37
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu KH z vykonanej kontroly hotovostných
finančných operácií.

K bodu č. 6 – Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
Pán starosta požiadal HK o stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022.
Pán kontrolór povedal, že predložený navrhovaný rozpočet posudzoval z hľadiska zákonnosti,
metodickej správnosti jeho zostavovania a predloženia na schválenie OZ.
Celkový výsledok hospodárenia je v roku 2020 plánovaný ako prebytkový s prebytok
1 501,- €. Rozpočty na roky 2021 a 2022 sú zostavované ako prebytkové.
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2022
rešpektujú právne normy a procesné podmienky súvisiace s prípravou rozpočtu obce. A teda
odporúča po prerokovaní schváliť rozpočet na rok 2020 a zobrať na vedomie rozpočet na roky
2021 – 2022. Stanovisko je prílohou zápisnice.

Návrh uznesenia č. 38
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky
2020 – 2022.

K bodu č. 7 – Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
Pán starosta v úvode svojho vystúpenia povedal, že rozpočet je pripravený na schválenie
a jednotlivé príjmy sa odvíjajú aj od VZN ktoré zostávajú v platnosti aj pre rok 2020.
Práve dnes podpísal zmluvu na opravu požiarnej zbrojnice, investícia je v hodnote 30 000,eur je tam 5 % spolufinancovanie, ale to nie je veľká položka (1 500,- eur). Nový rok
začneme s výberom dodávateľa pre túto stavbu a môže sa potom začať oprava.
Pán starosta vyzval poslancov k rozprave k predmetnému bodu.
Pani poslankyňa Zahradníková sa spýtala na položku členské príspevky ktorá sa znížila
a taktiež položka všeobecné služby rozvoj obce.
Pani ekonómka povedala, že táto položka zahŕňa služby, keď robíme nejaké projekty aj
externý manažment a v súčasnosti tam nemala čo zahrnúť.
Pán starosta povedal, že máme podaných päť projektov ale zatiaľ nevieme ich úspešnosť.
Je to: rekonštrukcia budovy TJ, vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste, vybudovanie
spevnenia plochy pri obecnom úrade, revitalizácia badice, riešenie problému školskej
telocvične a jedálne.
Pán poslanec Bučko sa spýtal na riešenie sociálnych zariadení na obecnom úrade, čo by mal
byť určitý bežný štandard.
Pán starosta povedal, že teraz sa nepodávala žiadosť i keď projektová dokumentácia je
pripravená. Pokiaľ najbližšie vyjde výzva ktorá bude smerovať aj týmto smerom, aby sa
obecný úrad opravil, podá sa žiadosť. Je podaná žiadosť na Zberný dvor a v rámci jednej
aktivity sa nemôžu podať dva projekty, boli by vyradené. Je však možnosť do konca marca
podať žiadosť o finančné prostriedky na ministerstvo financií, aj z výťažku lotérii. Pokiaľ
nebudeme úspešný z projektom na interiérové vybavenie KSC, tak podáme žiadosť
o interiérové vybavenie kuchyne v KSC. Snažíme sa, aby všetky objekty a budovy boli
opravené, vynovené.
Pán poslanec Baniar sa spýtal, akým spôsobom je možné zvýšiť príjmy v rozpočte okrem
podielových daní, keďže teraz ideme skôr do útlmu. Navrhol do budúcna aby sa zvýšili

jednotlivé dane, čo v súčasnosti robí väčšina miest a obcí. Určite sú možnosti ako príjmovú
časť rozpočtu naplniť, aby mohla obec napredovať. Máme obecný majetok lesy, tak z toho
trošku viac získať do rozpočtu, aby sme začatých aktivitách mohli napredovať.
Pán kontrolór povedal, že mnohé obce teraz pristúpili k zvyšovaniu miestnych daní, nakoľko
podielové dane sa znížili. Je to súčasný trend Slovenska. Najjednoduchšia cesta je zvyšovať
miestne dane.
Pán starosta povedal, že do budúcna bude potrebné miestne dane zvýšiť. Záleží aj od
úspešnosti podaných projektov, koľko finančných prostriedkov pribudne do rozpočtu.
Pán poslanec Remeň poznamenal, že podielové dane tvoria 85% príjmovej časti rozpočtu.
Pani poslankyňa Zahradníková poznamenala, že obec Čaka má malý kataster oproti susedným
obciam. Porozmýšľať, či by nebolo vhodné založiť nejaký obecný podnik.
Pán starosta povedal, že v minulom roku prišiel do obce slušný balík finančných prostriedkov
v rámci projektov, ktoré sa v obci preinvestovali a v obci zostanú. Toto má byť aj o aktivite
poslancov, nie len starostu. Aktívnym prístupom a konštruktívnym stanoviskom môžeme
prinášať finančné prostriedky do rozvoja obce.
Pán poslanec Bučko povedal, že jednotlivé problémy a nápady sa môžu riešiť na pracovných
poradách ktoré môžu byť častejšie, nie len v rámci zasadnutí OZ.
Pán starosta súhlasil, jeho dvere sú otvorené a privíta každý dobrý nápad v prospech obce.
Viac pripomienok nebolo, starosta predložil návrh uznesenia.

Návrh uznesenia č.39
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje platnosť VZN obce z roku 2019 aj pre rok 2020.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič

X

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
X

6
0
0

Návrh uznesenia č. 40
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok 2020 na úrovni
hlavných kategórií v celkovej príjmovej časti v sume 552 367,- € vo výdavkovej časti v sume
550 866,- € .
Návrh rozpočtu na rok 2020 je prebytok 1501,- €
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič

Ján
Bučko

X

Emília
Hanusová
x

X

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková

X

4
0
2

Návrh uznesenia č. 41
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
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 bez programovej štruktúry aj v nasledujúcich
rokoch.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič

X

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
X

6
0
0

Návrh uznesenia č. 42
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 11, odst. 4, písm.b) zákona č. 369P1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. vykonávanie zmien rozpočtu obce starostom obce v nasledovnom
rozsahu:
- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková

X

Návrh uznesenia č.43
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022.

5
0
1

K bodu č. 8 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 predložil hlavný kontrolór obce,
je prílohou zápisnice.
Pripomienky zo strany poslancov neboli, starosta dal o predloženom pláne kontrolnej činnosti
na I. polrok 2020 hlasovať.

Návrh uznesenia č.45
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2020.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič

X

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
X

6
0
0

K bodu č.9 – Diskusia
Slovo si zobral pán starosta ktorý pozval poslancov a prítomných občanov na silvestrovské
posedenie 31.12.2019 od 20.00 hod. a obecnú zabíjačku 1.2.2020, vyzval poslancov na
aktívnu účasť.
Pán poslanec Baniar navrhol požiadať SSC o vyznačenie prechodu cez cestu od obecného
úradu do KSC.
Pán starosta povedal, že to nie je možné. Podľa predpisov prechod môže byť len z chodníka
na chodník, čo v našom prípade nie je. Z toho dôvodu je aj iniciatíva vybudovať chodník
popri hlavnej ceste.
Pani poslankyňa Zahradníková sa spýtal, že ak sa robí nejaká akcia v KSC či je vybavenie
kuchyne.
Pán starosta povedal áno. Kuchyňa je riadom, príborom a pohármi vybavená.
Pán poslanec Baniar povedal, že v rámci rozvoja turizmu sa uskutoční stretnutie v januári
s predstaviteľmi VUC Nitra. V rámci nadácie v SPP sme žiadali o finančné prostriedky na
vyhliadkovú vežu v sume 120 000,- €. Taká vysoká suma však nie je reálna, aby sme ju
dostali. Musíme hľadať aj iné možnosti, prípadne aj verejnú zvierku. Budúci rok máme
50. výročie postavenia školy a amfiteátre. Osloviť rodákov, aby podľa možností prispeli na
dobrú vec. Požiadal poslancov o vyjadrenie k tejto téme.
Pán poslanec Bučko povedal, že on už viac krát inicioval stretnutie rodákov, ktoré sa
z rôznych dôvodov neuskutočnilo. Kedy by sa však mala uskutočniť oslava 50. výročia
postavenia školy.

Pán poslanec Baniar povedal, že plánuje mesiac jún. Je to pomerne veľký okruh ľudí a preto
je potrebné sa už s touto témou zaoberať a môže to byť aj stretnutie rodákov. Občania nemajú
veľký záujem o dianie v obci, preto je potrebné viac komunikovať s občanmi, zaujímať sa
viac o ich problémy.
Pán poslanec Bučko navrhol, aby sa najneskôr do 28.02.2020 pripravil kalendár akcií, ktoré
sa majú v danom roku uskutočniť. Riešiť aj parkovanie aut pri kostole a okolie kostola. Riešiť
sociálne zariadenie aj na miestnom cintoríne.
V rámci OZ Pažite pozval všetkých na Štefanskú zábavu 26.12.2020.
Pani poslankyňa Zahradníková povedala, že sa musia začať v obci budovať byty a tým
prilákať mladých ľudí.
Pán starosta inicioval pracovné stretnutie poslancov na tretí januárový týždeň v kancelárii
starostu.

K bodu č.10 – Záver
Pán starosta poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny
a úspešný rok 2020. Poďakoval poslancom a občanom za účasť na riadnom zasadnutí OZ .

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Overovatelia: Štefan Baniar
Emília Hanusová

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

UZNESENIE
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 19.decembra 2019
Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ
konaného 23.9.2019 a 21.11.2019

Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb na území obce Čaka.

Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti RTI K- S, spol. s r.o. o odpredaj
pozemku na LV č. 2244 , parcela registra „C“ novovytvorená parcela č. 4055/2 v zmysle
geometrického plánu č.152/2019 zo dňa 29.10.2019,ostatné plochy o výmere 313m2.
O ďalšom postupe s pozemkom rozhodne OZ po jeho obhliadke.

Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu KH z vykonanej kontroly hotovostných
finančných operácií.

Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky
2020 – 2022.

Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje platnosť VZN obce z roku 2019 aj pre rok 2020.

Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok 2020 na úrovni
hlavných kategórií v celkovej príjmovej časti v sume 552 367,- € vo výdavkovej časti v sume
550 866,- € .
Návrh rozpočtu na rok 2020 je prebytok 1501,- €

Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
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 bez programovej štruktúry aj v nasledujúcich
rokoch.

Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 11, odst. 4, písm.b) zákona č. 369P1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. vykonávanie zmien rozpočtu obce starostom obce v nasledovnom
rozsahu:
- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky.

Uznesenie č.43
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022.

Uznesenie č.44
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2020.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

