
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 22. júla  2013 
 
 
Prítomní:   
 
Starosta obce: Peter Blaškovič 
 
Poslanci OZ:   Bc. Emília Hanusová,  Anton Bielik,  PhDr. Mikuláš Židišin,  Bc. Slavomír 
Struhár, Ing. Ján Remeň,  Ing. Peter Špaňo 
 
Kontrolór obce : Ing. Mgr. Pavol Farkas 
 
Ospravedlnený poslanec OZ: MVDr. Miloš Sádovský, 
 
Občania obce: podľa prezenčnej listiny –  6 
 
Program:  1. Otvorenie 
                  2.  Kontrola vlastných  uznesení  
                  3.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 
                       mesiacov august 2013 – január 2014 
                  4.  Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2012 
                  5.  Súhlas so zriadením vecného bremena v prospech spoločnosti  
                       Západoslovenská distribučná, a.s. 
                  6.  Žiadosť o udelenie výnimky pre ZŠ s MŠ  
                  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 všetkých prítomných 
poslancov a občanov obce. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné, prítomní 6 poslanci. 
Oboznámil prítomných s programom rokovania o ktorom dal hlasovať. 
Hlasovanie:  Za : 6  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 vyzval zapisovateľku o kontrolu uznesenia č. 18 z riadneho zasadnutia OZ 
konaného 26.03.2013 a kontrolu uznesenia č. 19 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 
13.05.2013. Pripomienky neboli.  
OZ zobralo kontrolu uznesení na vedomie.  
     
 
 
 
K bodu č. 3 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 
                        mesiacov august 2013 – január 2014 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
        
     Pán starosta vyzval kontrolóra obce Ing. Farkasa o predloženie plánu kontrolnej činnosti . 
Kontrolór obce prečítal plán kontrolnej činnosti na obdobie mesiacov august 2013 – január 
2014. Doplnil do plánu kontrolnej činnosti v mesiaci október 2013  - kontrola používania 
služobného motorového vozidla a vyúčtovanie cestovných náhrad zamestnancov v zmysle   
Internej smernice o podmienkach prevádzky dopravných a mechanizačných prostriedkov obce 
Čaka. 
Plán kontrolnej činnosti tvorí súčasť zápisnice. 
Hlasovanie: Za : 6  proti: 0  zdržal sa:0 
 
  
 
 
K bodu č. 4 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 
 
 
     Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012  predniesol kontrolór obce a tvorí súčasť 
zápisnice. 
OZ zobrala správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 na vedomie.  
 

 

 
K bodu č. 5 – Súhlas so zriadením vedného bremena v prospech spoločnosti  
                       Západoslovenská distribučná, a.s. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
        
        V tomto bode starosta oboznámil prítomných z realizáciou stavby Čaka – viničná oblasť, 
VNK,TS,NNK. Stavbou boli dotknuté pozemky v majetku obce, uložením elektrických 
rozvodov. Realizátor stavby Západoslovenská distribučná, a.s. žiadajú o súhlas so zriadením 
vecného bremena bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na  
nasledovné nehnuteľnosti:        
  
Parcelné 
číslo 

Register 
KN 

LV 
č. 

Výmera 
v m

2
 

Druh pozemku 
Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

3812/1 C 2244 98 429 Orná pôda Čaka Čaka Levice 

1778 E 566 1 303 Ostatné plochy Čaka Čaka Levice 

1897 E 566 3 341 Ostatné plochy Čaka Čaka Levice 

1776 E 566 160 462 Lesné pozemky Čaka Čaka Levice 



  
Pripomienky neboli starosta dal hlasovať o zriadení vedného bremena bezodplatne v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
Hlasovanie: Za : 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 

 
K bodu č. 6 – Žiadosť o udelenie výnimky pre ZŠ s MŠ  
 
      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Čake predložilo žiadosť o udelenie výnimky na povolenie otvoriť 
triedy s nižším počtom žiakov k 01.09.2013 pre ročníky 2., 4. a 8 r. O udelenie výnimky 
žiadajú z dôvodu súčasného nižšieho počtu žiakov ako je stanovený limit. 
Pán starosta navrhol žiadosti vyhovieť.    
Hlasovanie: Za : 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 7 – Rôzne 
 
 
 OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo 
 
      Pán starosta informoval, že OZ DRP žiada o odsúhlasenie členského príspevku do tohto 
združenia ktorého sme členom. V OZ DRP je združených 21 obcí, 13 súkromných osôb a 11 
neziskových organizácií. Z členského sa budú hradiť výdavky :  

- na grantový systém združenia – podpora organizácií, remeselníkov na území OZ DRP 
- neoprávnené výdavky na Chod MAS – bankové poplatky, prezentácia regiónu, 

produktov na výstavách a pod.  
Výška príspevku na aktuálny rok pre samosprávu  je počet obyvateľov k 31.12. 
predchádzajúceho roka x 0,2Eur. 
Pre našu obec to ročne vychádza  asi 150,- Eur.  
Pripomienky neboli, starosta navrhol OZ schváliť tento príspevok za obec.  
Hlasovanie: Za : 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
Pán poslanec Remeň – vrátil sa k uzneseniu č. 18 bod. A.4 – vzdania sa poslaneckých odmien 
za rok 2013 , ich poukázanie na liečbu  pre choré dievčatko. Podľa zásad odmeňovania 
poslancov sa môže zrieknuť, len toho na čo má nárok, alebo z čoho mu vznikol nárok na 
vyplatenie poslaneckej odmeny. Na čo nevznikol nárok, tak toho sa nemôže zrieknuť. Takže 
na liečbu sa môže poukázať len  pomerná časť nároku, aby to bolo jasné.  
Pán starosta povedal, že zatiaľ  sa nepoukázali žiadne finančné prostriedky, pretože aj 
poslanecké odmeny sa nevyplácajú mesačne, ale polročne alebo ročne.    
 
Pán poslanec Špaňo  nadniesol pripomienky : 

- ku  stavu okien v obecnej bytovke – dezolátny stav   
- vykonať opravu komína na bytovke – rozpadáva sa 
- doriešenie  školských dielní 
- odpratať piesok v areáli TJ a na budove TJ opraviť trčiace laty 
- kosenie v obci, nekosia sa všetky miesta v obci, ako sa vyberajú miesta na kosenie, 



ako sa určuje čo sa bude kosiť a čo nie – konkrétne nie je pokosená cesta vzadu za 
školou , aby tadiaľ mohli občania prechádzať a cesta medzi dvomi hornými ulicami sa 
vôbec nečistila. 

Pán starosta povedal, že kosia sa pozemky ktoré sú zatrávnené a ktoré zabraňujú priechodu, 
kosia sa pozemky, aby obec bola aj estetická . Prechod vzadu za školou to nie je oficiálny 
prechod, tadiaľ sa nemá čo prechádzať.  
 
Pán poslanec Bielik tiež povedal, že už veľa krát sa vyzývala riaditeľka školy, aby zabránila 
prechodu cez školu, nakoľko sa v areáli školy zničilo veľa vecí.  Vlastne cesta cez školský 
areál nemá byť. Pán Bielik ešte poznamenal, že okrem hlavnej cesty je potrebné kosiť aj 
uličky, aspoň jeden krát do roka.    
 
Pán poslanec Špaňo sa znovu spýtal na okná v obecnej bytovke , ktoré sa nedajú zatvoriť, 
tečie cez ne.  
 
Pán starosta povedal, že pokiaľ si budú nájomníci riadne platiť nájomné, môžu sa okná 
vymeniť. Zatiaľ sú na nájomnom dlhy.  
 
 Pán poslanec Remeň je toho názoru, že kto si platí riadne nájomné, nech sa mu okná 
vymenia.  
  
 Pán poslanec Židišin povedal, že sa snaží počas svojho pôsobenia v obecnej  samospráve 
vytvoriť systém, aby občania nanášali svoje požiadavky na miestnu samosprávu ( schránky 
dôvery) . Potom je možné požiadavky riešiť aj cez rôzne organizácie, cez starostu obce 
a vôbec požiadavku riešiť.    
 
 Pán starosta informoval, že osobné motorové vozidlo DAEWOO– NEXIA je nepojazdné. 
Oprava motorového vozidla by bola drahšia, ako je hodnota auta, pokazený je motor. Požiadal 
poslancov o vyradenie vozidla z majetku a zošrotovanie vozidla.  
Pripomienky neboli, pán starosta dal hlasovať o vyradení osobného motorového vozidla 
DAEWOO– NEXIA z majetku.       
Hlasovanie: Za : 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 8 – Diskusia 

 
      Pán starosta vyzval prítomných do diskusie.  
Pani Šimčíková – poprosila o riešenie požiadaviek okolo areálu TJ a ihriska. Odstránenie 
piesku, ktorý je naskladaný od povodní. Na budove TJ pribiť trčiace laty, šachta je zakrytá  
dverami , môže dôjsť k úrazu, potrebné doriešiť poklop na šachtu. Potok je zarastený, 
nevypadá to dobre. Okolie  kde bývajú kolotoče je tiež zarastené. Treba  trošku skultúrniť 
areál, nakoľko do areálu chodia aj cudzí návštevníci.  
Futbalový klub zakúpil novú batériu na tečúcej sprche, takže sa podieľajú na údržbe budovy.  
FC vyhotovil projekt na dostavbu tribúny a získal finančné prostriedky. Projekt sa bude 
realizovať v auguste. Pani Šimčíkova požiadala starostu o pomoc pri čistení pilierov , ktoré už 
stoja pracovníkmi VPP a čistení okolia.  
Pán starosta povedal, že pracovníci budú nápomocný pri týchto prácach. Oboznámil 
poslancov OZ , že v budove šatní sa minulo za 500,- Eur viac vody ako za rovnaké obdobie 
minulého roka.  



Pani Feketeová – požiadala pán starostu o riešenie problému so susedmi, kde má záhradu.  
Pretože múr z domu už padol do záhrady a nevie záhradu obrábať. Všetko je zarastená 
špinavé, nech si  spravia poriadok na svojom pozemku . Už tretí rok nemôže záhradu obrábať, 
pretože aj ďalší múr je už za spadnutie a ohrozuje život.   
 
Pani Krnčanová H. sa spýtal, že pokiaľ  bude platiť riadne nájomné v obecnej bytovke, či sa 
okná vymenia a koľko bude platiť.  
Pán starosta odpovedal, že kto z nájomníkov si bude platiť nájomné riadne a včas sa okná 
vymenia a zvýši sa fond opráv, ale presnú sumu nevie povedať.  
 
Pani Pintérová poďakovala za osvetlenie obecnej bytovky,  požiadala o riešenie opravy 
komína, ktorý sa rozpadáva pretože sa blíži vykurovacia sezóna. Komín bol stavaný 
svojpomocne a odvtedy sa s ním nič nerobilo, je v dezolátnom stave, rozpadáva sa horná časť.       
 
Pán poslanec Bielik navrhol, aby vedenie obce  začalo riešiť majetkové vysporiadanie šatní  
a garáži, lebo sa môže stať, že majitelia zamedzia prístup ku šatniam . Majitelia pozemkov sú 
súkromný vlastníci. Neriešilo sa to ani pri pozemkových úpravách, kedy bola na to 
najvhodnejšia doba. Určite by boli majitelia pristúpili na výmenu. Futbalové ihrisko sa 
vyriešilo, ale budovy nie.  
 
Pán poslanec Špaňo pripomenul, že interná smernica  o podmienkach prevádzky dopravných 
a mechanizačných prostriedkov nie je zatiaľ prijatá , riešila sa aj na pracovnej porade. Boli 
predložená dve smernice, on je za prijatie tej smernice, kde sú zahrnuté všetky dopravné 
mechanizmy ktoré obec má. Sú tam však potrebné  nejaké malé úpravy. 
 
Pán starosta navrhol schválenie smernice na ďalšom zasadnutí OZ, nakoľko so smernicou 
neboli oboznámený všetci poslanci.  
 
Pán poslanec Remeň povedal, že smernica je dobrá, tie veci ktoré je tam potrebné upraviť 
treba vyriešiť do týždňa, aby smernica mohla platiť.  
 
Pani Viglašová, ekonómka obce povedala, že ak sú to naozaj drobné zmeny tie sa dajú 
upraviť aj ihneď a smernica sa môže prijať, pretože prijatie smernica sa stále predlžuje. A je 
potrebné aby smernica bola platná ihneď.   
 
Pán poslanec Remeň ešte poznamenal, že smernica sa dá upraviť aj hneď, aby sa mohla 
vyvesiť a bola platná. Boli vypracované dva návrhy , on  je za poslanecký návrh.  
 
Pán starosta dal hlasovať o prijatí internej smernice o podmienkach prevádzky dopravných 
a mechanizačných prostriedkov. 
Hlasovanie: Za : 4 proti: 0 zdržal sa: 2 
   
Pán starosta prečítal návrh uznesenia č. 20 z riadneho zasadnutia OZ. 
 
 
  
 
 
 
 



 

K bodu č. 9 – 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 
                        Anton Bielik 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Terézia Haulíková        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 



U Z N E S E N I E č. 20 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE 

konaného dňa 22. júla 2013 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Čake:  
 
 
A .  berie na vedomie:  
 
  1.  kontrolu uznesenia č. 18 z riadneho zasadnutia OZ konaného 26.03.2013 a kontrolu 
       uznesenia č. 19 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 13.05.2013 
         
  2.   správu o kontrolnej činnosti za rok 2012   
 
 

 
B.   s ch v a ľ u j e : 
 
    1.  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie mesiacov  
         august 2013 – január 2014,  so zmenou v mesiaci október 2013 – kontrola 
         používania služobného motorového vozidla a vyúčtovanie cestovných náhrad  
         zamestnancami v zmysle internej smernice o podmienkach prevádzky dopravných  
         a mechanizačných prostriedkov obce Čaka 
 
   2.   výšku príspevku do OZ DRP v sume 0,2 Eur na obyvateľa za rok  
 
   3.    internú smernicu o podmienkach prevádzky dopravných  a mechanizačných  
          prostriedkov obce Čaka 
 
 
C.   s ú h l a s í  : 
 
  1.   so zriadením vecného bremena bezodplatne v prospech spoločnosti  
        Západoslovenská distribučná, a.s. Ide o nasledovné nehnuteľnosti:  
            
Parcelné 
číslo 

Register 
KN 

LV 
č. 

Výmera 
v m

2
 

Druh pozemku 
Katastrálne 

územie 
Obec Okres 

3812/1 C 2244 98 429 Orná pôda Čaka Čaka Levice 

1778 E 566 1 303 Ostatné plochy Čaka Čaka Levice 

1897 E 566 3 341 Ostatné plochy Čaka Čaka Levice 

1776 E 566 160 462 Lesné pozemky Čaka Čaka Levice 

 

 
 
 



D.  u d e ľ u j e:  
 
      1. výnimku pre ZŠ s MŠ v Čake na otvorenie triedy s nižším počtom žiakov  
          k 01.09.2013 pre ročníky 2., 4. a 8 r.  
      
 
E.  v y r a ď u j e:  
 
       1. osobné motorové vozidlo DAEWOO - Nexia , ŠPZ   LV-  675 AD  z majetku 
           k 01.08.2013 
 
 
F.  o d p o r ú č a: 
 
       1. starostovi obce do najbližšieho zasadnutia OZ riešiť pripomienky, ktoré odzneli na  
           dnešnom zasadnutí :  
           obecná bytovka- okná, komín, školské dielne 
           TJ – piesok,  oprava lát na budove TJ, poklop na šachtu,     
           žiadosť pani Feketeovej  
           vysporiadanie pozemkov pod budovou šatní TJ , garáži 
 
 
  
                                                                                       Peter  B l a š k o v i č  
                                                                                               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Mikuláš Židišin  
                         Anton Bielik  
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Terézia Haulíková 


