Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 26. januára 2015
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovit Viglaš
Poslanci OZ: Anton Bielik, Mgr. Ján Bučko, Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján Remeň,
Ľubomíra Sádovská, MVDr. Miloš Sádovský, Božena Šimčíková

Kontrolór obce: Ing. Mgr. Pavol Farkaš
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 14

Program: 1. Otvorenie
2. Kontrola vlastných uznesení
3. Určenie zástupcu starostu
4. Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba ich predsedov a členov
5. Prehodnotenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015
7. Diskusia
8. Záver

ROKOVANIE

K bodu č. 1 – Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, pán Ľudovít Viglaš , privítal prítomných poslancov
a občanov obce. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné prítomní 7 poslanci.
Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Remeňa a páni poslankyňu Šimčíkovú.
Za zapisovateľku určil pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s programom rokovania o ktorom dal hlasovať.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Anton
Bielik
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. 2 – Kontrola vlastných uznesení
Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ
konaného 02.01.2015. Pripomienky ku kontrole uznesenia neboli.
OZ berie kontrolu uznesenia na vedomie.

K bodu č. 3 – Určenie zástupcu starostu
Starosta obce v súlade s §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
poveril zastupovaním starostu obce pána poslanca MVDr. Miloša Sádovského.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie, že starosta obce poveruje zastupovaním
starostu obce podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pána MVDr. Miloša Sádovského.

K bodu č. 4 – Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba ich predsedov a členov
Návrh na zriadenie komisií OZ, voľba ich predsedov a členov predložil starosta obce.
Navrhol zriadiť komisiu - ekonomickú, kultúrnu, športovú, poriadkovú a ochrany životného
prostredia, komisiu na ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Anton
Bielik
x

Ján
Bučko
x

Emília
Ján
Hanusová Remeň
x

x

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský
x

x

Božena
Celkom
Šimčíková
x

7
0
0

Starosta predložil návrh na voľbu predsedov jednotlivých komisií OZ a ich členov:
a) ekonomická komisia –– predseda: Ing. Ján Remeň
členovia: MVDr. Miloš Sádovský, Mgr. Emília Viglašová,
Igor Haulík
b) kultúrna komisia – predseda: Bc. Emília Hanusová
členovia: Mgr. Mária Hronovská, Ľubomíra Sádovská

c) športová komisia – predseda: Božena Šimčíková
členovia: Ing. Vladimír Ondrušek, Urban Krnčan, Jozef Remeň
d) komisia poriadková a ochrany životného prostredia – predseda : Mgr. Ján Bučko
členovia: budú doplnený na najbližšom zasadnutí OZ
e) komisia na ochranu verejného záujmu – predseda: MVDr. Miloš Sádovský(KDH)
členovia: Božena Šimčíková (SNS)
Mgr. Ján Bučko (NEKA)

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Anton
Bielik
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 – Prehodnotenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Návrh na prehodnotenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
predložil starosta. Navrhol množstvový zber odpadu a ponechať lístkový systém:
Počet poplatníkov
1
2
3
4
5

počet lístkov
7
11
14
17
20

poplatok Eur
14 ,22 ,28,34 ,40,-

Cena každého ďalšieho lístka 2,- Eurá.
- zľavy na študentov z dokladom o zaplatení poplatku na internáte - domácnosť –
– 2 lístky – 4,- Eurá
- pošta 12 lístkov - poplatok 24,- Eur
- chalupy, domy bez trvalého pobytu - lístok za 2,- Eurá – odkúpenie nádoby na smeti
( obec platí poplatok za prenájom zberných nádob či sa vyváža alebo nevyváža)
- obchodné jednotky v obci - poplatok 50,- Eur – 25 lístkov
- ZŠ s MŠ v Čake - poplatok 50,- Eur – 25 lístok
Pán poslanec Remeň navrhol pre chalupy a domy, ktoré nie sú trvalo obývané platiť poplatok
za prenájom zbernej nádoby v takej výške akú platí obec a zakúpiť si lístky podľa potreby.
Pán poslanec Bučko – navrhol, aby dôchodcovia nad 70 rokov platili poplatok nejakým %
podielom ako aj občania ŤZP, nakoľko zákon to pripúšťa.

Pán starosta povedal, že zákon to pripúšťa, ale potom musia byť pre ostatných občanov lístky
drahšie, nakoľko pri jeho návrhu sa vychádzalo z nákladov ktoré obec zaplatí za komunálny
odpad a uloženie odpadu.
Starosta dal hlasovať o návrhu ktorý predložil a bol pozmenený - domy a chalupy, ktoré nie
sú trvalo obývané ich majiteľ zaplatí poplatok za prenájom zbernej nádoby v takej výške akú
platí obec.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Anton
Bielik

Ján
Bučko

x

x

Emília
Ján
Hanusová Remeň
x

x

Ľubomíra Miloš
Sádovská Sádovský
x

x

Božena
Celkom
Šimčíková
x

7
0
0

Pán poslanec Remeň podotkol, že na niektoré zasadnutie OZ sa môže zaradiť bod programu,
kde sa úľavy poplatkov môžu riešiť ako celok.

K bodu č. 6 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 predložil kontrolór
obce p. Farkaš (príloha zápisnice).
Pán poslanec Remeň dal návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola hospodárenia a nakladanie s majetok v zmysle zásad o hospodárením a nakladaním
s majetkom obce Čaka za IV. štvrťrok 2014 . Termín do najbližšieho zasadnutia OZ.
Starosta dal o pláne kontrolnej činnosti a jeho doplnení hlasovať.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Anton
Bielik

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.7 – Diskusia
Starosta obce - problém z komunálnym odpad je len jeden s problémov, ktorý sa práve rieši.
Ďalší problém je likvidácia biologického odpadu z cintorína. Likvidácia odpadu a údržba
cintorína vychádza ročne na cca 2 200,- až 2 500,- Eur . V Zmysle zákona sa biologicky
rozložiteľný odpad má kompostovať. Tým, že sa nekompostuje, odváža na skládku do Kolty
a časť na kompostovanie do Nových Zámkov vznikajú obci náklady, ktoré v konečnom
dôsledku zaplatia občania. Náklady na vývoz veľkokapacitného kontajnera sú asi 200,- Eur.
Kontajner sa za rok vyvezie asi 4x, pritom je potrebné cintorín pokosiť aspoň 4 x. Na jedno
kosenie cintorína sa spotrebuje cca 40 litrov benzínu , náklady na silón, amortizácia kosačky.
Príjmy z cintorínskych poplatok boli za rok 2013 vo výške - 465,- Eur, za rok 2014 vo
výške – 556,- Eur. Príjmy nepokryjú náklady a preto občania budú musieť platiť adekvátne za

svojich zosnulých podľa hrobových miest. Súčasnosti sa platí poplatok za jedno hrob na 10
rokov vo výške 6,63Eur, za dvoj hrob vo výške 13,27 Eur . Existuje mapa hrobových miest,
ale veľa pozostalých nemajú hroby svojich zosnulých priznané a zaplatené.
V druhom diskusnom príspevku starosta oznámil poslancom OZ , že obecný úrad v spolupráci
s ZRPŠ a FC Čaka usporiada 31.01.2015 Country bál na ktorý srdečne pozýva. Bude rád, keď
sa poslanci tejto spoločenskej akcie zúčastnia.
Pán poslanec Sádovský – ohľadom biologického odpadu na miestnom cintoríne navrhol
zakúpiť plastové kompostovisko, alebo vytvoriť kompostovisko z dreva. Ak budú občania
vidieť, že sú kompostoviská a budú informovaný, odpad budú dávať do kompostoviska. Toto
je alternatíva, kde sa dajú znížiť náklady aj o polovicu. Kompostoviská sa dajú umiestniť do
každého rohu cintorína.
Pán poslanec Bučko sa priklonil k názoru pána poslanca Sádovského - zistiť náklady na
zakúpenie plastových alebo drevených kompostérov a informovať občanov, urobiť osvetu.
Viac diskusných príspevok nebolo, starosta diskusiu ukončil.

K bodu č.8 – Záver

Pán starosta poďakoval poslancom a občanom za účasť na riadnom zasadnutí OZ
a rokovanie ukončil.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Overovatelia: Ján Remeň
Božena Šimčíková

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

U Z N E S E N I E č. 2
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 26. januára 2015

Obecné zastupiteľstvo v Čake:

A . berie na vedomie:
1. kontrolu uznesenia č. 1 z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného 02.01.2015
2. poverenie starosta obce, zastupovaním starostu obce, podľa §13b ods.1zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších poveruje pána
MVDr. Miloša Sádovského

B. s ch v a ľ u j e :
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 doplnený:
Kontrola hospodárenia a nakladanie s majetok v zmysle zásah o hospodárením
a nakladaním s majetkom obce Čaka za IV. štvrťrok 2014
Zodpovedný : kontrolór obce
Termín: najbližšie zasadnutia OZ
3. množstvový zber odpadu na domácnosť a lístkový systém zberných nádob:
Počet poplatníkov
1
2
3
4
5

počet lístkov
7
11
14
17
20

poplatok Eur
14 ,22 ,28,34 ,40,-

Cena každého ďalšieho lístka 2,- Eurá.
- zľavy na študentov z dokladom o zaplatení poplatku na internáte - domácnosť
– 2 lístky – 4,- Eurá
- pošta 12 lístkov- poplatok 24,- Eur
- domy a chalupy, ktoré nie sú trvalo obývané, ich majiteľ zaplatí poplatok za prenájom
zbernej nádoby v takej výške akú platí obec a zakúpi si lístky podľa potreby – lístok
za 2,- Eurá
obchodné jednotky v obci - poplatok 50,- Eur – 25 lístkov
ZŠ s MŠ v Čake - poplatok 50,- Eur – 25 lístok

C. z r i a ď u j e :
1. komisie obecného zastupiteľstva: ekonomickú, kultúrnu, športovú, poriadková a ochrany
životného prostredia, komisia na ochranu verejného záujmu

D. v o l í:
1. predsedov komisií a ich členov:
a) ekonomická komisia –– predseda: Ing. Ján Remeň
členovia: MVDr. Miloš Sádovský, Mgr. Emília Viglašová,
Igor Haulík
b) kultúrna komisia – predseda: Bc. Emília Hanusová
členovia: Mgr. Mária Hronovská, Ľubomíra Sádovská
c) športová komisia – predseda: Božena Šimčíková
členovia: Ing. Vladimír Ondrušek, Urban Krnčan, Jozef Remeň

d) komisia poriadková a ochrany životného prostredia –
predseda : Mgr. Ján Bučko
členovia: budú doplnený na najbližšom zasadnutí OZ
e) komisia na ochranu verejného záujmu – predseda: MVDr. Miloš Sádovský(KDH)
členovia: Božena Šimčíková (SNS)
Mgr. Ján Bučko (NEKA)

Ľudovit V i g l a š
starosta obce

