
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 17. decembra 2013 
 
 
Prítomní:   
 
Starosta obce: Peter Blaškovič 
 
Poslanci OZ:  Anton Bielik,  PhDr. Mikuláš Židišin,  Bc. Slavomír Struhár, Ing. Ján Remeň,  
Ing. Peter Špaňo 
 
Ospravedlnení poslanci : Bc. Emília Hanusová, MVDr. Miloš Sádovský 
 
Občania obce: podľa prezenčnej listiny –  6 
 

 
Program:  1. Otvorenie 
                  2.  Kontrola vlastných  uznesení  
                  3.  Žiadosť o odpredaj pozemku – pani Neviďanská a CHovanová 
                  4.  Žiadosť p. Milana Dadáka o prenájom priestorov na podnikanie 
                  5.  VZN o miestnych daniach a poplatkoch 
                  6.  Prenájom lesných pozemkov 
                  7.  Rôzne 
                  8.  Diskusia 
                  9.  Záver  
 
 
 
R O K O V A N I E 
 
 

 
K bodu č. 1 – Otvorenie 
 
     Rokovanie OZ otvoril starosta obce, pán Peter Blaškovič , privítal  prítomných poslancov 
a občanov obce. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné, prítomní 5 poslanci. Oboznámil 
prítomných s programom rokovania o ktorom dal hlasovať. 
Hlasovanie:  Za :5  proti: 0  zdržal sa:0 
Za overovateľov zápisnice určil pána  poslanca  Židišina  a pána poslanca Bielika. 
Za zapisovateľku určil pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú. 
 
 
 
K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení 
  
     Pán starosta previedol kontrolu uznesenia č. 21 z riadneho zasadnutia OZ konaného 
24.09.2013. Povedal, že jednotlivé body uznesenia boli plnené.  
OZ zobralo kontrolu uznesenia na vedomie.  



K bodu č. 3 – Žiadosť o odpredaj pozemku – pani Neviďanska a Chovanová  
        
     K tomuto bodu starosta povedal, že na minulom zasadnutí OZ sa schvaľoval spôsob 
prevodu majetku  na odpredaj pozemku pre pani Neviďansku a Chovanovú v zmysle zákona 
o majetku obcí a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Na dnešnom zasadnutí je potrebné 
schváliť samotný predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  
 na základe § 9 ods. 8. písm. e ) zákona o majetku obcí  č. 138/1991 Zb. v z.n.p. prevod 
vlastníctva pozemku v kat. území Čaka, vedeného na LV č. 1, parcela č.323/4  o výmere 100 
m2 ako záhrad  a parcela č. 323/5 o výmere 102 m2 ako zast. plocha,  ako novovytvorené  
podľa geometrického plánu č. 224-88/2008, parcely registra „C“ z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa,  za cenu 1,32€/m2, pre: 
 Teréziu Neviďanskú rod. Sokolovú , bytom Kuraľany č. 261, podiel ½ 
 Sidóniu Barbiríkovú, rod. Chovanovú, bytom Levice, Dopravná 52, podiel ¼ 
 Jozefa Chovana, rod. Chovan, bytom Levice, Dopravná 52, podiel ¼ 
 
Hlasovanie: Za : 5  ( J. Remeň, P. Špaňo, M. Židišin, S. Struhár, A. Bielik) 
                   Proti: 0   
                   Zdržal sa:0 
 
  
 
K bodu č. 4 – Žiadosť p. Milana Dadáka o prenájom priestorov na podnikanie 
 
 
     V tomto bode starosta informoval o predloženej žiadosti p. Milana Dadáka v ktorej žiada 
o prenájom priestorov na podnikanie v bývalej budove zdravotného strediska. Keďže žiadosť 
neobsahovala predmet podnikania, podnikateľský plán a nepredložil ani živnostenský list. 
Starosta navrhol, aby žiadosť nebola schválená pokiaľ nebude doplnená o podnikateľský plán 
a ostatné náležitosti. Vyzve p. Dadáka o doplnenie žiadosti  a podľa predloženého 
podnikateľského zámeru sa bude ďalej žiadosť posudzovať.     
Pán poslanec Remeň sa spýtal, či má obec nejaký plán ako naloží s voľnými priestorom.  
Pán starosta odpovedal, že obec nemá zatiaľ žiaden zámer.  
OZ zobralo žiadosť o prenájom na vedomie s tým, že sa posúdi na ďalšom zasadnutí OZ  po 
doplnení potrebných náležitostí. 
 
 
K bodu č. 5 – VZN o miestnych daniach a poplatkoch 
 
 
     VZN o miestnych daniach a poplatkoch zostávajú v platnosti. Poplatky sa  pre rok 2014 
meniť nebudú – daň z nehnuteľnosti , daň za psa, poplatok za vývoz komunálneho odpadu. 
Pán poslanec Remeň navrhol, aby sa zmenil počet zberných lístkov na osobu . Každá osoba 
v domácnosti dostane o jeden zberný lístok viac. To znamená , že doteraz boli 3 zberné lístky, 
po novom budú  4 zberné lístky na osobu.    
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.     
Hlasovanie: Za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
      
 



K bodu č. 6 – Prenájom lesných pozemkov 
 
     Pán starosta informoval, že 31.12.2013 končí zmluva o prenájme lesných pozemkov  
s pánom P. Špaňom , ktorá bola uzatvorená v roku 2002. 
V Zmysle zákona č. 504/2003 Z.z.§ 12  
 - Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, 
písomne nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po 
skončení nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8. 
-  Ďalej podľa § 21 je  čas nájmu najmenej 30 rokov    
To znamená , že v zmysle zákona zmluvu s p. Špaňom obnovíme , budú vyšpecifikované 
podmienky, ako aj ročná výpovedná lehota, ktorá sa dáva k 1.11. 
Pán poslanec Remeň  navrhol, aby sa každoročne  predložilo zastupiteľstvu na prehodnotenie 
nájomné a nájomná zmluvu k uvedenému dátumu. 
OZ zobralo na vedomie prenájom lesných pozemkov pre p. Špaňu . 
Hlasovanie o prehodnocovaní zmluvy  každoročne k 1.11.     
Hlasovanie: Za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 7 – Rôzne 
 
a) Rozpočet obce  -  starosta požiadal poslancov o vyjadrenie ohľadom zostavovania           
rozpočtu, či sa má zostavovať rozpočet ekonomický  alebo kapitálový rozpočet.  
Pani ekonómka Viglšová povedala, že je na rozhodnutí poslancov, aký rozpočet bude obec 
zostavovať. Doteraz sa zostavoval ekonomický (finančný ) rozpočet, ktorý sa rozvíjal do 
programov. 
Pán poslanec Remeň – poznamenal , že podrobnejší je ekonomický rozpočet a navrhol, aby sa 
zostavoval naďalej.   
Pán starosta dal o návrhu zostavovania finančného rozpočtu hlasovať.  
Hlasovanie: Za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
Pán poslanec Špaňo sa spýtal, či sa dodržiava smernica o používaní dopravných 
a mechanizačných prostriedkov , pretože má informáciu , že osobný automobil neparkuje 
v garážach.  
Pán starosta povedal, že len v tom prípade, ak potrebuje auto na druhý deň. 
Pán poslanec oponoval, že auto má parkovať v garáži a nie je povolená používať auto na 
súkromné účely. Pretože potom  nie je jednoznačné , že sa auto nepoužíva na súkromné účely.  
Dá sa evidencia skontrolovať.  
Pán starosta povedal že áno. 
Pán poslanec Remeň  v tejto súvislosti povedal, či by bol problém zakúpiť jednu betónovú 
garáž a umiestniť ju  za kultúrnym domom a vyhnúť sa všetkým takýmto nezrovnalostiam.  
Pán poslanec Bielik sa tiež priklonil k názoru pána poslanca Remeňa. 
Pán poslanec Remeň sa spýtal na vypisovanie cestovných príkazov a cestovné o cestovných 
náhradách. 
Pán starosta povedal, že žiadanku na prepravu vypisuje pokladníčka a taktiež na každú jazdu 
má vedený záznam o prevádzke vozidla. 
Pán poslanec Špaňo chcel vedieť , či je vyrovnaná spoluúčasť na osobný automobil Ford , či 
bola zrážka s platu, či to riešila škodová komisia.  
Pán starosta povedal, že spoluúčasť bola vyrovnaná z poisťovne. 
Pani ekonómka povedala, že tam je ešte nejaký rozdiel približne 30,- Eur, ktorý je potrebné 
vyrovnať. 



Pán poslanec  Špaňo poznamenal, že je potrebné ten rozdiel vyrovnať.  
Pán poslanec Špaňo chcel vedieť ohľadom vývoz elektrospotrebičov, nakoľko sa to vo dvore  
MH rozkráda.  
Pán starosta povedal, že firma ktorá nám to doteraz odvážala je nedostupná a hľadá ďalšiu 
firmu ktorá by to odviezla a aj pneumatiky čo je dosť problematické. 
Pán poslanec Špaňo -  likvidácia pneumatík je dosť nákladná záležitosť, kto to zaplatí. 
Pán starosta povedal, že obec , pretože likvidácia elektrospotrebičov je zarátaná do poplatkov. 
Pán poslanec Bielik -  je potrebné, aby to mal niekto na starosti pretože dvor je otvorený 
a prístup tam má hoc kto.  Je potrebné vytvoriť zberný dvor, alebo na pneumatiky vyhradiť 
nejakú  plochu vo dvore. Pneumatiky môžu navoziť aj ľudia z cudzích obcí. 
Pán starosta povedal, že na noc dvor šoféri uzamykajú. Nemáme vysporiadané pozemky, aby 
sme mohli požiadať o financie z eurofondov  na vytvorenie zberného dvora.   
Pán poslanec Remeň povedal, že nech sa aj občania podieľajú na odvoze pneumatík. 
Pán starosta povedal, že to nie je riešenie, nakoľko by boli pneumatiky všade.  
Pán poslanec Špaňo povedal, že starší ľudia, ktorý nemajú auto prečo by sa mali podieľať  
na odvoze pneumatík.     
Pán poslanec Bielik – obec má dosť pozemkov, treba to riešiť aby zberný dvor nestál na 
cudzom pozemku. 
OZ odporučilo starostovi do najbližšieho zasadnutia OZ vytvoriť koncepciu riešenia zberného 
dvora, prípadne zvolať pracovné stretnutie poslancov. 
    
  
  K bodu č.8 - Diskusia     
  
       Pán Bielik – rieši sa predaj obecných pozemkov, kedy sa budú riešiť  pozemky, ktoré 
užíva obec. Taktiež sú nedoriešené pozemky, ktoré súvisia s pozemkovými úpravami. 
Nezrovnalosť je aj s pozemkom ktorý on vlastní a sú tam ešte ďalší vlastníci, ktorý darovali 
svoje podiely deťom. Tie sa previedli na iné listy vlastníctva a on tam má ďalších 
spoluvlastníkov. Požiadal písomne komisiu o vyriešenie tohto problému. Odpoveď dostal od 
pána starostu, vlastne jeho názor na vec, že si to má sám usporiadať. Pán Bielik však tvrdí, že   
on ten stav  nezapríčinil. 
Riešil to aj cez katastrálny úrad a riešenie je tam také, že môže prísť o svoj podiel, alebo si to 
usporiadať na vlastné náklady, čo pre neho ako dôchodcu je dosť veľa peňazí. 
Od komisie chcel vedieť, že kto zapríčinil tento stav. 
     Pán starosta povedal, že sa jednalo o pozemok na viniciach, ale pozemkové úpravy sa 
netýkali viníc. Písomná odpoveď bola zaslaná ohľadom tejto problematiky. Žiadosť bola 
zaslaná na obecný úrad. 
     Pán poslanec Remeň povedal,  že v zmysle zákona o obecnom zriadení má starosta právo  
odpovedať. 
Pani Feketeová- chcela vedieť či sa nebude zvyšovať nájomné za lesné pozemky. 
Pán starosta povedal, že prenájom sa týka len obecný pozemkov nie urbárov.  
Pani Feketeová – sa pýtala na dom vo vlastníctve pána Berényiho, či sa rieši jeho zbúranie, 
pretože zadný múr do jej záhrady je už skoro zrútený a už tretí rok tam nemôže nič sadiť.   
Pán starosta sa vyjadril, že pán Berényi bol tu na sviatok Všetkých svätých a dohodlo sa aj 
s pánom predsedom družstva, že po jesenných prácach keď bude voľný stroj – honka 
pozemok vyčistia od zvyšku stavby a zrovnajú pozemok.  
Viac pripomienok do diskusie nebolo, starosta diskusiu ukončil. 
 
Prečítal návrh uznesenia. 
 



 
K bodu č. 9 - Záver         
    
                                                                                 
       Pán starosta poďakoval poslancom a občanom  za účasť na riadnom zasadnutí OZ . 
Všetkým poprial  príjemné prežitie vianočné sviatky v kruhu svojich rodín , veľa zdravia 
a úspešný Nový rok. Tým  rokovanie OZ  ukončil. 
 
 
 
                                                                       
                                                                                    Peter  B l a š k o v i č  
                                                                                         starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia:  Mikuláš Židišin 
                        Anton Bielik 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Terézia Haulíková       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U Z N E S E N I E č. 22 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE 

konaného dňa 17. decembra 2013 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Čake:  
 
 
A .  berie na vedomie:  
 
  1.  kontrolu uznesenia č. 21 z riadneho zasadnutia OZ konaného 24.09.2013         
  2.  žiadosť p. Milana Dadáka o prenájom priestorov na podnikanie a jej doplnenie  
       o podnikateľský plán,  živnostenský list 
  3.  prenájom lesných pozemkov pre p. Špaňu  
 
 
 
 
B.   s ch v a ľ u j e : 
 
1. na základe § 9 ods. 8. písm. e ) zákona o majetku obcí  č. 138/1991 Zb. v z.n.p. prevod   
vlastníctva pozemku v kat. území Čaka, vedeného na LV č. 1, parcela č.323/4  o výmere 100 
m2 ako záhrad  a parcela č. 323/5 o výmere 102 m2 ako zast. plocha,  ako novovytvorené  
podľa geometrického plánu č. 224-88/2008, parcely registra „C“ z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa,  za cenu 1,32€/m2, pre: 
 Teréziu Neviďanskú rod. Sokolovú , bytom Kuraľany č. 261, podiel ½ 
 Sidóniu Barbiríkovú, rod. Chovanovú, bytom Levice, Dopravná 52, podiel ¼ 
 Jozefa Chovana, rod. Chovan, bytom Levice, Dopravná 52, podiel ¼ 
 
Hlasovanie: Za : 5  ( J. Remeň, P. Špaňo, M. Židišin, S. Struhár, A. Bielik) 
                   Proti: 0   
                   Zdržal sa:0 
 
2. zmenu vo VZN o miestnom poplatku za komunály odpad v zberných lístkov na  
    osobu, počet  zvýšiť na 4 ks.   
 
3. prehodnocovanie zmluvy o prenájme s p. Špaňom každoročne k 1.11. 
 
4. zostavovanie finančného rozpočtu  
 
 
 
 
 
 



 
C.  odporúča :  
 

1.  starostovi obce vytvoriť  do najbližšieho zasadnutia OZ koncepciu riešenia zberného 
dvora, prípadne zvolať pracovné stretnutie poslancov a riešiť to spolu  

 
 
  
                                                                                       Peter  B l a š k o v i č  
                                                                                               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Mikuláš Židišin  
                         Anton Bielik  
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Terézia Haulíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


