
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 27. marca 2014 
 
 
Prítomní:   
 
Starosta obce: Peter Blaškovič 
 
Poslanci OZ:  Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján Remeň, MVDr. Miloš Sádovský,  Ing. Peter 
Špaňo, PhDr. Mikuláš Židišin 
  
Kontrolór obce: Ing. Mgr. Pavol Farkaš 
  
Občania obce: podľa prezenčnej listiny –  3 
 
Neprítomní poslanci OZ: Anton Bielik, Bc. Slavomír Struhár 
 

 
Program:  1. Otvorenie 
                  2.  Kontrola vlastných  uznesení  
                  3.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 
                  4.  Plán kontrolnej činnosti na obdobie február 2014 – august 2014 
                  5.  Schválenie finančného rozpočtu na roky 2014 - 2016 
                  6.  Prerokovanie platu starostu 
                  7.  Žiadosť o finančný príspevok pre Špeciálnu kynologickú záchrannú službu 
                  8.  Žiadosť p. Milana Dadáka o prenájom priestorov na podnikanie 
                  9.  Rôzne    
                10.  Diskusia     
                11.  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. 
Za overovateľov zápisnice určil pána  poslanca  Židišina  a pána poslanca Sádovského. 
Za zapisovateľku určil pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú. 
Oboznámil prítomných s programom rokovania. Pripomienku k programu mal pán poslanec 
Špaňo, ktorý navrhol bod 7. a 8. stiahnuť z programu rokovania, pretože k týmto bodom 
nedostal žiaden materiál. 
Pán poslanec Sádovský však namietal, aby sa body v programe ponechali. Pri rozprave sa 
rozhodne či sa zaujme stanovisko, alebo sa prípadne  presunú do ďalšieho zasadnutia. 



Pán starosta dal o návrhu pána poslanca Špaňu hlasovať. 
Hlasovanie:  Za :1 (Špaňo) Proti: 4 ( Remeň, Sádovský, Hanusová, Židišin) Zdržal sa:0 
Pán starosta konštatoval, že návrh nebol prijatý. Dal hlasovať o pôvodnom návrhu programu. 
Hlasovanie:  Za: 4 (Remeň, Sádovský, Hanusová, Židišin)  Proti: 0  Zdral sa: 1 (Špaňo) 
 

 
K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení 
  
     Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia č. 22 z riadneho zasadnutia OZ 
konaného 17.12.2013. Konštatoval, že jednotlivé body uznesenia boli splnené. Ohľadom 
koncepcie zberného dvora povedal , že v zmysle legislatívy je vytvorenie zberného dvora 
v našich podmienkach dosť finančné náročné, pretože na zbernom dvora sa nachádza hlavne 
elektroodpad  a pneumatiky čo sa radí do nebezpečného odpadu. Navrhol, aby sa 
elektroodpad zbieral tak ako doteraz, to je 2-krát do roka firma vyzbiera odpad po obci 
a počas roka môžu občania elektroodpad  voziť na dvor MH. S pneumatikami je väčší 
problém, nakoľko firma Brantner zbiera pneumatiky z aut len do priemeru  140 cm nie väčšie. 
Hľadá však spolupráci s firmou Brantner riešenie ako s pneumatikami naložiť, pretože 
v areáli MH sa nachádza viac traktorových pneumatík.  
Pán Posanec Remeň sa spýtal, či sa platí za odvoz pneumatík. 
Pán starosta povedal, že firma Brantner za jednu tonu berie 90,- eur. Zisťoval, že do zberného 
dvora, ktoré má mesto Levice sa dá odviezť hoc aký odpad. Zistí však viac informácii 
ohľadom odvozu pneumatík.  
Pán poslanec Sádovský  konštatoval, že vytvorenie zberného dvora na nebezpečný odpad nie 
je zrejme z finančného hľadiska v našich silách, ale je potrebné elektroodpad  zbierať tak ako 
doteraz.     
OZ zobralo kontrolu uznesenia na vedomie.  
 
 
 
K bodu č. 3 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 
 
       Pán starosta vyzval hlavného kontrolóra obce pána Farkaša o prednesenie správy 
o kontrolnej činnosti za rok 2013.  
Správa tvorí súčasť zápisnice. 
OZ zobralo správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 na vedomie.      
                   
  
 
K bodu č. 4 – Plán kontrolnej činnosti na obdobie február 2014 – august 2014 
 
 
     Plán kontrolnej činnosti predniesol kontrolór obce, navrhol aby sa jednotlivé body 
kontroly posunuli o mesiaca, teda od marca 2014 , nakoľko zasadnutie OZ sa koná v mesiaci 
marec a plán kontrolnej činnosti mal pripravený od februára. Plán kontrolnej činnosti podáva 
na obdobie marec 2014 až august 2014.  
Hlasovanie: Za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
 



K bodu č. 5 – Schválenie finančného rozpočtu na roky 2014 - 2016 
 
 
     Predsedajúci vyzval pani Viglašovú, ekonómku obce o bližšiu špecifikáciu navrhovaného 
rozpočtu na roky 2014 – 2016.  Pani ekonómka povedala, že  finančný rozpočet na roky 
 2014 – 2016 je spracovaný v súlade zo zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Na rok 2014 je navrhovaný ako 
vyrovnaný  v príjmovej aj výdavkovej časti v sume 559 166,- eur. 
Vnútorne sa člení na bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový rozpočet, 
t.j. kapitálové príjmy  a kapitálové výdavky a finančné operácie. Najvýznamnejšiu zložku 
návrhu bežného rozpočtu príjmov predstavuje príjem zo štátneho rozpočtu – podielové dane. 
V kapitálových výdavkoch sa ráta s rekonštrukciou Domu smútku, oplotením cintorína 
a rekonštrukciou miestneho rozhlasu. 
Pán poslanec Remeň povedal, že k rozpočtu je možné sa vrátiť aj na ďalšiu zasadnutiach OZ 
ak to bude potrebné.  
Pán starosta navrhol rozpočet schváliť tak ako je navrhnutý, čo odporúča vo svojom 
stanovisku aj hlavný kontrolór obce. Stavisko hlavného  kontrolóra k návrhu v rozpočtu na 
roky 2014 – 2016 a k návrhu rozpočtu na roku 2014 tvorí súčasť zápisnice.    
 
Hlasovanie: Za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
      
 
K bodu č. 6 – Prerokovanie platu starostu  
 
     Pán starosta informoval, že podľa § 4 zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov 
sa raz ročne prerokováva plat starostu, ktorý sa odvíja od priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve SR za predchádzajúci rok. 
Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok  2013 je 824,-eur x 1,65 (koeficient) čo je 
spolu po zaokrúhlení 1360,- eur. 
 
Hlasovanie: Za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
     Taktiež je to s platom hlavného kontrolóra, ktorý má v našej obci 10 % úväzok. 
824,- x 1,28(koeficient) = 1055 x 10% = 105,50 eur.   
.     
Hlasovanie: Za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 7 – Žiadosť o finančný príspevok na Špeciálnu kynologickú záchrannú službu 
 
     Pán starosta prečítal žiadosť špeciálnej záchrannej kynologickej služby so sídlom 
v Nýrovciach  o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce pre rok 2014. Táto 
špeciálna kynologická záchranná služba poskytuje služby pri záchrane ľudských životov, ale 
aj pri živelných pohromách. 
Starosta poznamenal, že príspevok sa tomuto združeniu poskytovalo už v minulosti 
prostredníctvom Dolnohronského regionálneho združenia,  ktorého súčasťou je aj naša obec. 



V tomto roku sa uznesením DRZ rozhodlo, že príspevok budú riešiť obce na zasadnutiach 
OZ. 
Starosta navrhol, aby sa tomuto neziskovému združeniu poskytol príspevok v takej výške ako 
aj po minulé roky a to v sume 50,- eur. 
 
Pán poslanec Sádovský, ale aj ostatný poslanci vyslovili súhlas s týmto návrhom, pretože toto 
neziskové združenie poskytuje humanitárnu pomoc, pracujú tam veľmi obetavý a ochotný 
ľudia ktorý sa snažia pomôcť. 
   Pán starosta dal o návrhu poskytnutia príspevku vo výške 50,- eur na rok  hlasovať.  
Hlasovanie: Za : 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu č.8 – Žiadosť p. Milana Dadáka o prenájom priestorov na podnikanie   
  
        Na minulom zasadnutí sa prerokovávala žiadosť pána M. Dadáka o prenájom priestorov 
na podnikanie bývalého zdravotného strediska. Žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti 
preto bol vyzvaný o jej doplnenie. V doplnenej žiadosti uvádza, že v priestoroch chce otvoriť 
predajňu textilu a rôzneho spotrebného tovaru, priložil aj živnostenský list. 
Pán starosta poznamenal, že je to slušná rodina, ktorá si voči obci plní všetky zväzky.  
Pán  poslanec Sádovský povedal, že netreba robiť rozdiely ak splnia požiadavky, tak za 
určitých podmienok treba dať priestor do prenájmu. Je potrebné vyhotoviť nájomnú zmluvu 
tak ako aj u predchádzajúcich nájomníkoch. Uviesť v zmluve aj technický stav budovy, 
prípadne uskutočniť zo strany Ocú kontrolu počas prevádzky. Ak by tam chcel prevádzkovať 
niečo iné, ako bude v zmluve o prenájme uvedené, tak je možnosť zmluvu vypovedať. 
V zmluve o prenájme je potrebné všetko zakotviť. Čas ukáže či sú schopný budovu 
prevádzkovať alebo nie. 
Pán poslanec Remeň je tiež toho názoru, že budovu treba prevádzkovať. 
Pán poslanec Špaňo je proti tomu, aby sa budova dala do prenájmu pánovi Dadákovi, nakoľko 
nepredložil podnikateľský plán. 
Pán starosta povedal, že podnikateľský plán spočíva v tom, že tam otvorí predajňu textilu 
v zmysle živnosti. Dal o žiadosti p. Milana Dadáka o prenájme priestorov na podnikanie 
hlasovať. 
  
Hlasovanie: Za : 4,   proti: 1 (Špaňo),   zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 9 – Rôzne 
 

a) Plochy na vylepovanie plagátov –  v zmysle pokynov k voľbám do EP, ktoré sa budú 
konať 24.05.2014 je potrebné určiť miesto na vylepovanie plagátov. VZN o životnom 
prostredí máme určené, kde možno lepiť plagáty v našej obci. Sú tri miesta – pri 
autobusových zastávkach na hlavnej ceste,  hornej a dolnej zastávke a v strede obce 
pri potravinách. Pribudol ešte jeden priestor pri Dome kultúry, kde na stojane je 
umiestnená OSB doska. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie. 
 

b) Ochutnávka mladých vín X. ročník    -  pán starosta oboznámil prítomných, že sa 
uskutoční jubilejný X. ročník ochutnávky mladých vín v rámci mikroregiónu 



Laurentius v našej obci 5. apríla o 15.00 hod. v dome kultúry. Samotná degustácia vín 
sa uskutoční 2. apríla. V sobotu 5. apríla bude vyhodnotenie s kultúrnym programom 
ktorého by sa malo zúčastniť asi 100  pozvaných hostí, zároveň pozval poslancov aby 
sa tohto podujatia zúčastnili. 

Pán poslanec Sádovský sa spýtal, ako je akcia technicky zabezpečená a či nie je potrebná 
pomoc zo strany poslancov. 
Pán starosta povedal, že technicky sa to zabezpečuje v rámci mikroregiónu so starostami. 
V kultúrnom programe vystúpi aj naša folklórna skupina Čakanka, kultúrny program by 
mal trvať asi 2 hodiny.  
Pán poslanec Remeň poznamenal, že je to akcie mikroregiónu, ale aj našej obce preto je 
vhodné pozvať aj významných ľudí a rodákov obce. 
Pán poslanec Sádovský povedal, že by bolo vhodné v rámci poslaneckého zboru si sadnúť  
pretože je to významná akcia, je potrebné udržať určitú úroveň, reprezentovať 
a zviditeľniť obec a povedal že je ochotný pomôcť. V obci je veľa dobrých vinárov. 
Pán Bučko J. z pléna povedal, že je potrebné úroveň ešte pozdvihnúť keď je to jubilejný 
ročník, spropagovať to aj v médiách. 
Pán starosta navrhol stretnutie poslancov na 28.3.2014 o 19.00 hod. v kancelárii starostu. 
Poslanci zo stretnutím súhlasili. 
 
c) odpredaj vozidla Daewoo -   starosta oznámil poslaneckému zboru, že odpredal  

nepojazdné osobné motorové vozidlo Daewoo  za 50,- Eur. Z toho dôvodu je len taká 
nízka cena pretože keď ho chcel odhlásiť za likvidáciu bolo potrebné zaplatiť 50,- Eur 
, za odhlásenie ďalších 60,- Eur, čo je spolu už 110,- Eur. Za vyššiu sumu ho nikto 
nechcel kúpiť a pretože sa blížil koniec roka 2013, pristúpil aj na spomínanú sumu. 
Suma bola uhradená teraz v marci do pokladne obce. 
 

d) neplatiči obecnej bytovky  -  sú to dve rodiny ,ktoré nemajú uhradené nájomné za 6 a 7 
mesiacov. Posielajú sa im upomienky, ale nájomné nie je uhradené. Pošlú sa obom 
nájomcom výpovede z nájmu v zmysle nájomnej zmluvy. 
 

e) neplatič v garážach v MH  -  nemáme uhradené nájomné za jeden rok a elektrina za 
dva roky. Nájomca nereaguje na upomienky. Pristúpi sa k vypovedaniu nájmu . 
 
Pán poslanec Špaňo – poznamenal, že nájomca vyzval starostu aby odpísali 
elektromer, ale starosta neprišiel. 
Pán starosta povedal, že jeho nikto nevyzval, aby odpísali elektromer. Práveže on 
vyzval nájomcu, aby  prišiel na Ocú a odsúhlasili odpočet elektriny na elektromery, 
nájomca však neprišiel.  
Pani ekonómka povedala, že elektromer ktorý má nájomca má len informatívny 
charakter, rozhodujúce je to čo odpíšu  na elektromery elektrikári. Nerešpektujú 
starostu a nie je platené ani nájomné. Nereaguje na výzvy a upomienky. 
Pán poslanec Sádovský – treba sa držať zmluvy, ak sa neplní treba zmluvu vypovedať. 
 
 
 

K bodu č. 10 – Diskusia 
 
     Pán poslanec Sádovský – poriadok v obci , po ulici okolo osady je veľký neporiadok, 
odpad je všade. Máme na verejnoprospešné práce nejakých ľudí. 



     Pán starosta – v súčasnosti máme 3 občanov dvaja sú z osady. Dal  vyzbierať odpad okolo 
Gubricovho domu, pretože ten tam narobili oni. 
Pani poslankyňa Hanusová v tejto súvislosti povedala, že dnes pán farár videl, že na 
parkovisku pri fare vyhodil rómsky spoluobčan odpad a odišiel. Niečo vyzbieral on, ale niečo 
tam zostalo.  
Pán starosta povedal, že na verejnoprospešné práce môžeme zobrať 38 ľudí z toho sú  však 33 
nie veľmi neschopný pracovať. V minulom roku boli zamestnaný na  protipovodňové 
opatrenia. V tomto roku sa zmenili podmienky a to – vek nad 50 rokov , alebo iba základné 
vzdelanie  a minimálne rok v evidencii nezamestnaných. Podmienky splnili 4 ľudia, z toho sa 
však prihlásil  len  jeden. Na drobné obecné služby máme troch ľudí.  
 
Pani Šimčíková – prečo sa nemôžu zobrať ľudia na verejnoprospešné práce, veď v obci je čo 
robiť. V  iných obciach je všetko vyupratované, ľudia tam pracujú. 
Pán starosta povedal, že od 1.7.2014  podľa zákona  musia nezamestnaný odpracovať   4 
hodiny týždenne. Je problém zobrať niekoho kto bude robiť.  
Pani Šimčíková chcela vedieť či sa vyriešil problém s obecnou vodou pri budove TJ, pretože 
voda je odstavená a sociálne zariadenie sa nemôže využívať. V budove TJ už tri týždne 
nefunguje bojlér, ktorý je potrebné dať opraviť.   
Pán starosta povedal, že je potrebné kúpiť novú špirálu čo aj urobí.  
Pán poslanec Sádovský povedal, že je to potrebné  odstrániť problém s unikajúcou vodou. Sú 
na to odborníci ktorý to vedia riešiť, od septembra sa o tomto probléme hovorí, ale nič sa 
nerieši. Začína futbalová sezóna a sociálne zariadenia sa nemôžu používať. Je to strata aj pre 
obec, keď uniká voda a nevieme kde.  
Pani Šimčíková sa spýtala na možnosť prispievať pre pána Mikleho aspoň 50,- eurami, ktorý 
je ochotný na ihrisku pracovať, polievať ho a udržiavať.  
Pán poslanec Sádovský je tiež za to, aby sa našla možnosť prispieť p. Miklemu, lebo je to 
obetavý človek, robí kus dobrej roboty, keby tam nebol celý areál chátra. Taktiež je potrebné 
pomôcť pri údržbe okolia areálu.  
Pán starosta poďakoval pánovi Bučkovi Romanovi za požičanie vlečky pre obec.  
Pán Bučko J. povedal, že od decembra 2013 má trvalý pobyt v obci. Chodí na vinice poľnou 
cestou ktorá sa kosila a vyrubovali sa kríky, dávalo sa to na kopy. Pýta sa či to niekto aj 
skontroloval, pretože príde jedna veterná smršť, kopy odfúkne na cestu a vlastne tá robota 
bola zbytočná, keď sa práca nedotiahla do konca. Na okraji obce býva rómska rodina ktorá 
má okolo veľký neporiadok, je to potrebné riešiť, veď je to vstup do obce. Taktiež denne 
vidieť obci autá s maďarskými značkami ktoré vykupujú staré perie, baterky, veď podomový 
predaj je zakázaný. Treba si dať na to pozor, nemôže nám to byť ľahostajné, zákon platí  pre 
každého. 
Pán starosta povedal, že ak vidí takýchto podomových výkupcov a predajcov, tak sa ich snaží 
z obce vyhnať preč. 
Viac pripomienok nebolo starosta ukončil diskusiu a prečítal návrh uznesenia.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      I  

  
K bodu č. 11 - Záver         
    
                                                                                 
       Pán starosta poďakoval poslancom a občanom  za účasť na riadnom zasadnutí OZ  
a  rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Peter  B l a š k o v i č  
                                                                                         starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia:  Mikuláš Židišin 
                        Miloš Sádovský 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Terézia Haulíková       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

konaného dňa 27. marca 2014 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Čake:  
 
 
A .  berie na vedomie:   
 
 
  1.  kontrolu uznesenia č. 22 z riadneho zasadnutia OZ konaného 17.12.2013         
  2.  správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 
  3.  informáciu ohľadom vylepovania plagátov  
  4.  informáciu o odpredaji osobného motorového vozidla DAEWO za 50,- Eur 
  5.  informáciu o neplatičoch v obecnej bytovke a vypovedanie nájomných zmlúv neplatičom 
  6.  informáciu o neplatičovi prenajatej garáže na MH a vypovedanie nájomnej zmluvy 
       neplatičovi 
 
 
 
B.   s ch v a ľ u j e : 

 
 

1. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie marec 2014 – august 2014 
2. finančný rozpočet obce na roky 2014 – 2016, na rok 2014 vyrovnaný – celkové príjmy aj 

celkové výdavky v sume 559 166,- Eur 
3. plat starostu podľa § 4, zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 

1 360,- Eur 
4. plat hlavného kontrolóra obce pri 10% úväzku vo výške 105,50 Eur 
5. finančný príspevok pre Špeciálnu kynologickú záchrannú službu Slovakia vo výške 50,- 

Eur na rok 
6. žiadosť p. Milana Dadáka o prenájom priestorov na podnikanie      

 
 
 
 
 
 
 
 

 



C.  odporúča :  
 

1.  starostovi obce riešiť problém unikajúcej vody pri ihrisku 
 

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


