
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 30. septembra 2021 
 

 

Prítomní:   

 

Starosta obce: Ľudovít Viglaš 

 

Poslanci OZ:  Mgr. Peter Blaškovič, Štefan Ďuriš,  Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján  Remeň,   

                       MVDr. Miloš Sádovský,  Ing. Andrea Zahradníková 

 

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller  

 

Ospravedlnený poslanec OZ : Mgr. Štefan Baniar  

 

 

Občania obce: podľa prezenčnej listiny –  4            

                   

 

R O K O V A N I E 

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

    

     Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, pán Ľudovít Viglaš s dôrazom na dodržanie 

hygienicko-epidemiologických opatrení. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 

poslancov zo 7,  rokovanie OZ je uznášania schopné. 

Pán starosta uviedlo, že pán poslanec Mgr. Štefan Baniar sa dňa 30.09.2021písomne  vzdal 

poslaneckého mandátu z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Pán starosta 

poďakoval za odvedenú prácu poslanca a poprial pevné zdravie.  

Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Remeňa a pani poslankyňu Hanusovú 

Za zapisovateľku  pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú. 

 

Oboznámil prítomných s programom rokovania o ktorom dal hlasovať. 

Materiál k programu rokovania OZ dostali všetci poslanci elektronicky.  

 1.  Otvorenie 

 2.  Kontrola vlastných uznesení 

 3.  Upozornenie prokurátora č. Pd 121/21/4402-9  

 4.  Správa HK z kontrolnej činnosti 

 5.  Návrh VZN č. 2/2021 

 6.  Návrh VZN č. 3/2021 

 7.  Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 8.  Žiadosť o odpredaj pozemku  - spoločnosť TOP CREDIT, s.r.o. 

 9.  Prehodnotenie nájomnej zmluvy spoločnosť Agrispa, s.r.o. 

10. Urnové solitéry 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 



  

 

Návrh uznesenia č. 106 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Štefan 
Ďuriš 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za    X  X x X  x  X 6 

Proti               0  

Zdržal sa              0  

 

 

    

 

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení  

 

     Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia z riadneho zasadnutia OZ  

konaného 23.06.2021.  Ku kontrole uznesenia neboli  pripomienky.  

   

 

Návrh uznesenia č. 107 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesenia  zo  zasadnutia OZ 

konaného 23.06.2021.   

  

 

 

 

 

 K bodu č. 3 –  Upozornenie prokurátora č. Pd 121/21/4402-9 

 

        
       Pán starosta informoval o upozornení prokuratúra ohľadom nedodržania § 12 odsek 4 

zákona o obecnom zriadení pri zverejňovaní návrhu programu zasadnutia OZ, ktorý musí byť 

zverejnený aspoň tri dni pred zasadnutím OZ s uvedením konkrétnych bodov, ktoré sa budú 

prejednávať. Je potrebné upraviť aj rokovací poriadok OZ. 

Navrhol vyhovieť upozorneniu prokurátora a prijať nasledovné uznesenie:   

 

 

Návrh uznesenia č. 108 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake  vyhovelo upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry 

Levice sp. zn. Pd. 121/21/4402-9 vo veci zverejňovania návrhu programu rokovania OZ  

podľa § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

bude bez výnimky zverejňovať návrh programu zasadnutia OZ na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce aspoň 3 dni pred zasadnutím s uvedením konkrétnych bodov, ktoré sa 

budú prejednávať na OZ. 



Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Štefan 
Ďuriš 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za    X  X x X  x  X 6 

Proti               0  

Zdržal sa              0  

 

 

     

 

 

K bodu č. 4 – Správa HK z kontrolnej činnosti  

 

           Pán starosta vyzval hl. kontrolóra obce o prednesenie správ z kontrolnej činnosti. 

Pán kontrolór vykonal kontrolu:   

- inventarizácie majetku   k 31.12.2020 

- poskytnutia dotácií z rozpočtu obce v roku 2020 

- na základe postúpenia poznatku z Okresnej prokuratúry Levice. V kontrolnom zistení 

konštatoval, že Rokovací poriadok OU zo dňa 16.2.2007 v znení zmeny  z 15.10.2010 je 

neaktuálny a obsahuje časti, ktoré sú v rozpore so zákonom a obecnom zriadení.  Je potrebné 

prijať a vypracovať nový rokovací poriadok. 

 

Pani poslankyňa Zahradníková sa spýtala na kontrolné zistenie poskytnutia dotácie z rozpočtu 

obce, keď zmluva nebola  zverejnená a je neplatná.  

Pán kontrolór sa v kontrol zistení  vyjadril, že zmluva je neplatná. V zmysle Občianskeho 

zákonníka sa na danú zmluvu hľadí akoby nebola uzavretá. Dotácia však v rozpočte obce bola 

schválená v zmysle prijatého uznesenia  a môže ju poskytnúť na základe prijatého VZN. 

Platné VZN č. 1/2016 je potrebné upraviť. Do budúcna je potrebné zmluvy zverejňovať.  

                             

 

 

Návrh uznesenia č. 109 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie  správy HK z kontrolnej činnosti. 

 

 

 

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN č. 2/2021 

 

      

             Pán starosta predložil návrh VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019  

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaka. 

 

Pán poslanec Blaškovič sa spýtal či sa doteraz postupuje podľa platného VZN, ak nie je to 

v rozpore. 

 

Pán starosta povedal, že od 01.9.2021 sa postupuje podľa nového VZN, ale za september 

zjedná nápravu  a vráti sa doplatok finančných prostriedkov rodičom za stravu. 



Dal hlasovať o predloženom návrhu VZN.  

 

 

Návrh uznesenia č.110 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaka.      

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Štefan  
 Ďuriš 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za    X  X x X  x   5 

Proti              0  

Zdržal sa             x 1 

 

 

 

K bodu č.6 – Návrh VZN č. 3/2021 

 

      Pán starosta predložil návrh  VZN č. 3/2021 o podmienkach poskytovania dotácie 

z rozpočtu obce, tým  zároveň  stratí účinnosť VZN č. 1/2016.        

         

 

Návrh uznesenia č. 111 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje VZN č. 3/2021 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce.      

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Štefan 
Ďuriš 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za    X  X x X  x  x 6 

Proti               0  

Zdržal sa              0  

 

 

 

 

 

K bodu č.7 – Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

     K tomuto bodu pán starosta povedal, že na minulom zasadnutí OZ sa schvaľoval spôsob 

predaja. Po preskúmaní náležitosti k  odpredaju pozemku v k.u. Čaka , nie je možné pozemok  

parcela č. 4088 o výmere 202 m2, vo vlastníctve obce  na LV č. 2244 odpredať,  pretože 

v zmysle schválených pozemkových úprav je zakázané nakladať s pozemkom. Pozemok sa 

môže len prenajať. Predložil návrh uznesenia. 

 



 

Návrh uznesenia č. 112 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje prenájom  pozemku v zmysle ustanovenia  

§ 9 ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p.  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Parcela registra „C“ číslo: 4088 o výmere 202 m2 – zastavaná plocha 

a nádvorie pre:  

Roman Bučko, rod. Bučko, 935 68  Čaka č. 38, podiel 1/1 na dobu neurčitú za podmienky, že 

majiteľ susedných pozemkov p.č. 3752 a 3803 bude identický a prenajímateľ strpí ťarchy 

zapísané na LV č. 2244 k uvedenej predmetnej parcele. Za cenu v zmysle platnej nájomnej 

zmluvy na  pozemky v nájme zo dňa 28.10.2013 a dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2018, 

110€/ha/rok.  

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom 

s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa s oboch strán. Tento pozemok pre obec inak 

nevyužiteľný. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Štefan 
Ďuriš 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za  X  X x x  x  X 6 

Proti               0  

Zdržal sa              0  

 

 

 

 

K bodu č.8 – Žiadosť o odpredaj pozemku – spoločnosť TOP CREDIT, s.r.o 
 

      

  Pán starosta informoval o žiadosti spoločnosti TOP CREDIT, s.r.o. o dokúpenie časti 

pozemku s parcely č. 318/3, podľa priloženého náčrtu,  ktorá je vlastníkom  susednej  budovy 

súpisné číslo 127. Ak by sa pristúpilo k odpredaju pozemku, tak verejnou obchodnou 

súťažou. 

Pán poslanec Blaškovič navrhol, aby sa podľa náčrtu pás pred budovou smerom k hlavnej 

ceste neodpredal, pretože obec nemá chodníky.  

Pán starosta odpovedal, že sa jedná o priestor spevnený oporným  múrom a predať to len 

potadiaľ, čo sa musí vyšpecifikovať geometrickým plánom.  Súčasťou cesty 1. triedy je aj 

odvodňovací rigol.  Upriamil pozornosť na susedný pozemok parcela č. 12/1 , ktorý je 

v súkromnom vlastníctve a bol vydržaný v roku 2013, nie je však zrejmé za akých 

podmienok. Je to veľká škoda, pretože je to spevnená plocha na ktorej bolo doteraz obecné 

trhovisko aj parkovisko.  

Po rozprave  poslanecký zbor  navrhol, aby starosta oslovil právnickú kanceláriu o prešetrenie 

spôsobu nadobudnutia predmetnej parcely a zatiaľ pozemok nepredávať.        

 

        

   

 



  Návrh uznesenia č. 113 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake  berie na vedomie žiadosť spoločnosti  TOP CREDIT, s.r.o  

o odkúpenie časti pozemku z parcely č. 318/3. Obecné zastupiteľstvo odporučilo  starostovi 

preskúmať spôsob nadobudnutia susedného pozemku parcela č. 12/1, nakoľko na pozemku sa 

nachádza verejné zariadenie aj spevnená plocha, ktorá doteraz slúžila ako obecné trhovisko 

a parkovisko. OZ odporučilo zatiaľ pozemok nepredávať.    

 

   

   

K bodu č.9 – Prehodnotenie nájomnej zmluvy spoločnosť Agrispa, s.r.o 
 

 

         Pán starosta informoval, že spoločnosť Agrispa, s.r.o Čaka č. 432 predala svoj 

väčšinový podiel, ktorá má v prenájme obecné pozemky od roku 2011, túto skutočnosť 

konzultoval s pani poslankyňou Zahradníkovou.  V zmysle platného zákona mala spoločnosť 

povinnosť oznámiť túto skutočnosť, čo sa nestalo. Ďalej pán starosta povedal, že pani 

poslankyňa Zahradníková navrhla postupovať  podľa § 12 ods. 6 zákona č. 504/2003 Z.z. 

v platnom znení, vypovedať nájomnú zmluvu so spoločnosťou Agrispa a predmetné pozemky 

prenajať poľnohospodárom so sídlom, alebo trvalým pobytom v obci Čaka.  Nájomný vzťah 

so spoločnosťou na prenájom pozemkov trvá do 31.10.2023. Spoločnosť si doteraz plnila voči 

obci všetky svoje záväzky a  naďalej podniká v kt. uz. Čaka. Bola vyzvaná písomne, ale 

doteraz obec nedostala žiadne vyjadrenie. Taktiež nie je možné uprednostniť osoby  len kvôli 

tomu, že majú sídlo,  alebo trvalý pobyt v obci. Je v kompetencii OZ či nájomný vzťah sa 

zruší alebo zostane podľa zmluvy.  

 

Pán poslanec Sádovský sa spýtal, či prenajímateľ zmluvy musí alebo môže zrušiť nájomný 

vzťah.  

 

Pán starosta povedal, že v zákone je uvedené , že prenajímateľ môže ukončiť nájomný vzťah.  

Spoločnosť Agrispa predmetný pozemok zrekultivovala  z vlastných finančných prostriedkov.  

 

Pani poslankyňa Zahradníková povedala, že určite netreba nikoho diskriminovať, ale určitý 

lokálpatriotizmus by bol na mieste. Nevidí dôvod, aby na obecných pozemkoch podnikali 

osoby, ktoré s obcou nie sú žiadnym iným spôsobom prepojené. Napr. v rámci verejnej súťaže  

sa môže dať klauzula, že sa prenájme pozemok len občanom obce.  

 

Pán starosta dal hlasovať o návrhu pani poslankyni Zahradníkovej, aby bol vypovedaný 

nájomný vzťah spoločnosti Agrispa.        

 

   

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Štefan 
Ďuriš 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za        X 1 

Proti     x   x x  x    4  

Zdržal sa   X                 1 

  

Pán starosta konštatoval, že návrh nebol prijatý a nájomný vzťah trvá do 31.10.2023. 



     Návrh uznesenia č. 114 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie prehodnotenie nájomnej zmluvy so 

spoločnosťou Agrispa, s.r.o a súhlasí s  nájomným vzťahom do 31.10.2023.  

 

 

K bodu č.10– Urnové solitéry 

 

     Pán starosta  v tomto bode informoval o prieskume urnových solitérov, ktorý bol 

zverejnený na internetovej stránke obce.  V prieskume sa vyjadrilo za 11 osôb, proti bolo 189 

osôb. Jedenásť je niekomu málo, niekomu veľa, chcel by zapracovať do budúco ročné 

rozpočtu obce  možnosti budovania urnových miest  na cintoríne formou dotácií, pretože ešte 

do 30.06.2022 je možnosť získania dotácie na urnové solitéry. 

 

 

 

     Návrh uznesenia č. 115 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu – Urnové solitéry. 

 

 

 

 K bodu č.11 – Rôzne 
 

 

         Pán starosta informoval o zrušení pošty v obci k 1.10.2021, čo je veľmi negatívne 

vnímane u obyvateľov obce a neprispieva to k štandardnému fungovaniu obce. Keď sa 

dozvedel túto informáciu, rokoval s regionálnou riaditeľkou v Nitre, kde mu boli preukázané 

štatistiky , že v priemere je denná tržba 30 eur, na 1 deň pripadajú 2 listy a 1 balík na mesiac. 

Na základe analýzy ekonomických a legislatívnych aspektov bola prevádzka pošty v obci 

vyhodnotená ako neefektívna  a bol schválený návrh na jej zrušenie. Neprešla ani 

argumentácia, že starší ľudia nie sú všetci počítačovo zručný, nie každý má prístup 

k internetu, pretože v rámci doručovacej pochôdzky v obci budú zabezpečené všetky 

doterajšie služby poštou Farná.   

 

        Ďalej pán starosta informoval o ponuke ktorá prišlo zo strany majiteľa domovej 

nehnuteľnosti súpisné číslo 333. Predmetnú nehnuteľnosť chce majiteľ predať za 20 000,- eur. 

Neviaznu tam žiadne ťarchy ani exekúcie. Jedná sa o dom na rohu ulici, vstup do obce. Je to 

možnosť o ktorej je potrebné uvažovať i keď cena je vysoká. Roky hovoríme o vysporiadaný 

tejto nehnuteľnosti v prospech obce. Nájomníci čo tam bývajú, nemajú trvalý pobyt 

k predmetnej nehnuteľnosti  iba jedna osoba. Určite budeme požadovať, aby odišli a dom bol 

prázdny ak ho budeme kupovať.  

 

Pán poslanec Remeň povedal, že je to veľmi strategické miesto pretože aj vedľajší pozemok 

je vo vlastníctve obce, nájsť veľmi rýchlo riešenie na odkúpenie pozemku. A je to navyše 

vstup do obce, čo je pri dnešnom stave nehnuteľnosti  veľmi zle vnímané návštevníkmi obce 

ako aj samotnými občanmi.    

 



Pán poslanec Blaškovič je tiež toho názoru, aby sa nehnuteľnosť odkúpila a jednať 

s majiteľom o cene pozemku.  

 

Pán starosta povedal, že je potrebné sa zamyslieť nad ponukou a hľadať riešenie vo veľmi 

krátkom čase. V priebehu budúceho týždňa sa bude snažiť jedna s majiteľom aj za účasti 

aspoň členov ekonomickej komisie.  

 

Pán poslanec Ďuriš povedal, ak by sa podarilo predať traktor, aj to je cesta na odkúpenie 

nehnuteľnosti.  

 

 

     Návrh uznesenia č. 116 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu o ponuke na odpredaj 

nehnuteľnosti č. 333. 

 

 

      Ďalšiu informáciu pán starosta povedal, ohľadom nelegálnej skládky a pána Bielika, ktorá 

sa riešila na minulom zasadnutí OZ. Materiál  podľa dohody, bol poslancom zaslaný a dúfa že 

sa tam poslanci boli pozrieť. Závery o tomto probléme poskytol aj OU Levice odbor ŽP, ktoré 

poslanci dostali. Pán Bielik však nie je spokojný a komunikácia je veľmi zložitá. Sú útoky 

voči osobe starostu aj voči obecnému úradu. Do najbližšieho zasadnutia musíme zaujať 

k tomuto problému stanovisko. Ešte podotkol, že to nie je obecný majetok ale pozemky sú 

cirkevné.  Je tam vyvezená zemina, keď sa upravoval v obci potok, ale vtedy podľa platných 

zákonov bolo na to povolenie. Nebol to nebezpečný odpad.  

 

Pán poslanec Sadovský povedal, že sa tam bol pozrieť, je tam vysoký zelený porast. Sú 

stanoviská a závery z OU odbor ŽP Levice a skutkový stav je taký, že to vyhovuje životnému 

prostrediu aj obci.  Finančne je veľmi náročné, aby tam robil niekto nejaké pilotáže, alebo 

odkopávanie zeminy. Ak je nejaká osoba nespokojná, tak nech si robí pilotáže na vlastné 

náklady so súhlasom vlastníka.  Nejedná sa o toxický odpad, ktorý by ohrozoval spodné vody 

alebo životné prostredie.  

 

      Pán starosta povedal, že problém je v tom a riešil to aj z políciou, že tam niekto nacúvol 

autom a vyhodil tam odpad. Uvažuje o tom, aby sme aspoň na takýchto priestoroch začali 

používať fotopasce alebo kamerový systém.  

 

 

 

K bodu č.12 – Diskusia 
 

 

 Pani poslankyňa Zahradníková požiadala starostu, aby sa zasadnutia OZ konali o 17:00 hod.   

 

Pán starosta povedal, že bude brať žiadosť do úvahy, nakoľko sa boríme rôznymi problémami 

a program zasadnutia bol dosť obšírny, tak preto zvolil uvedený čas zasadnutia.  

 

 

Viac  diskusných príspevkov nebolo.  



        

K bodu č. 13 – Záver 

 

                                                                             

       Program zasadnutia OZ bol vyčerpaný,  pán starosta poďakoval poslancom a občanom  

za účasť na riadnom zasadnutí OZ. 

 

  

 

                                                                                   Ľudovít  V i g l a š 

                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Ján Remeň 

 

                        Emília Hanusová 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Terézia Haulíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

konaného dňa 30. septembra  2021 

 

 

Uznesenie č. 106 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 107 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ 

konaného 23.06.2021.  

  

 

Uznesenie č. 108 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake  vyhovelo upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry 

Levice sp. zn. Pd. 121/21/4402-9 vo veci zverejňovania návrhu programu rokovania OZ  

podľa § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

bude bez výnimky zverejňovať návrh programu zasadnutia OZ na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce aspoň 3 dni pred zasadnutím s uvedením konkrétnych bodov, ktoré sa 

budú prejednávať na OZ. 

 

 

Uznesenie č. 109 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie  správy HK z kontrolnej činnosti. 

 

 

Uznesenie č. 110 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaka.      

 

 

 

Uznesenie č. 111 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje VZN č. 3/2021 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce.      

 



Uznesenie č. 112 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje prenájom  pozemku v zmysle ustanovenia  

§ 9 ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p.  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Parcela registra „C“ číslo: 4088 o výmere 202 m2 – zastavaná plocha 

a nádvorie pre:  

Roman Bučko, rod. Bučko, 935 68  Čaka č. 38, podiel 1/1 na dobu neurčitú za podmienky, že 

majiteľ susedných pozemkov p.č. 3752 a 3803 bude identický a prenajímateľ strpí ťarchy 

zapísané na LV č. 2244 k uvedenej predmetnej parcele. Za cenu v zmysle platnej nájomnej 

zmluvy na  pozemky v nájme zo dňa 28.10.2013 a dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2018, 

110€/ha/rok.  

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom 

s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa s oboch strán. Tento pozemok pre obec inak 

nevyužiteľný. 

 

Uznesenie č. 113 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake  berie na vedomie žiadosť spoločnosti  TOP CREDIT, s.r.o  

o odkúpenie časti pozemku z parcely č. 318/3. Obecné zastupiteľstvo odporučilo  starostovi 

preskúmať spôsob nadobudnutia susedného pozemku parcela č. 12/1, nakoľko na pozemku sa 

nachádza verejné zariadenie aj spevnená plocha ktorá doteraz slúžila ako obecné trhovisko 

a parkovisko. OZ odporučilo zatiaľ pozemok nepredávať.    

 

 

 

Uznesenie č. 114 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie prehodnotenie nájomnej zmluvy so 

spoločnosťou Agrispa, s.r.o a súhlasí s  nájomným vzťahom do 31.10.2023.  

.        

 

 

Uznesenie č. 115 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu – Urnové solitéry. 

 

 

     Uznesenia č. 116 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu o ponuke na odpredaj 

nehnuteľnosti č. 333. 

 

 
                                                                           Ľudovít  V i g l a š 
                                                                                           starosta obce 


