
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 28. júna 2022 
 

 

Prítomní:   

 

Starosta obce: Ľudovít Viglaš 

 

Poslanci OZ:   Roman Bučko, Mgr. Peter Blaškovič, Bc. Emília Hanusová, 

                        Ing. Ján Remeň,  MVDr. Miloš Sádovský,  Ing. Andrea Zahradníková 

 

 

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller - neprítomný 

 

Ospravedlnený poslanec OZ : Štefan Ďuriš 

 

Občania obce: podľa prezenčnej listiny –  4              

                   

 

 

R O K O V A N I E 
 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

 

    

     Rokovanie OZ otvoril starosta obce, pán Ľudovít Viglaš. Privítal  prítomných poslancov 

a občanov konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné prítomní 6 poslanci. 

Za overovateľov zápisnice určil pani poslankyňu Hanusová a pána poslanca Bučku. 

Za zapisovateľku  pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú. 

 

Oboznámil prítomných s program rokovania o ktorom dal hlasovať. 

 

 1. Otvorenie 

 2. Kontrola vlastných uznesení 

 3. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2021 

 4. Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2021 

 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022   

 6. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 

 7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026 

 8. Žiadosť o odpredaj obecného majetku – pozemkov 

 9.  Rekonštrukcia VO  

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver  

                                                           
 

 



 

Návrh uznesenia č.137 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Roman 

Bučko 
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 24.marca 2022. 

   

Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu uznesenia na vedomie. 

 

 

 

Návrh uznesenia č. 138 

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

konaného 24.marca 2022.  

 
 

 

 K bodu č. 3 – Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2021 

 

   Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu vypracoval  hlavný kontrolór obce JUDr. 

Marek Keller.  

V stanovisku konštatoval, že návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods.5 daného zákona.  Potvrdzuje použitie prebytku 

rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy"),  po vylúčení 

účelovo určených finančných prostriedkov v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Na financovanie schodku finančných operácií v sume 

1 715,65 EUR a  na tvorbu rezervného fondu v  sume 7 221, 18 EUR 

Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2021 je príloha zápisnice.  

 

 



 

Návrh uznesenia č. 139 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie správu HK k návrhu záverečného účtu obce 

Čaka za rok 2021.        

         

 

 

 

K bodu č. 4 – Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2021 

 

      

       Pán starosta informoval, že návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 daného zákona.  

Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a § 

16 ods. 9 zákona č. 583/2004 zverejnený v lehote najmenej na 15 dní spôsobom v obci 

obvyklým. Návrh záverečného účtu bol doručený poslancom elektronicky a je prílohou 

zápisnice. Z rozboru  rozpočtového hospodárenia vyplýva, že obec v roku 2021 skončila 

celkové hospodárenie s prebytkom v sume 7 221,18 Eur, ktoré budú použité na bežné 

výdavky v roku 2022.  

Pani poslankyňa Zahradníková sa spýtala na finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté z MF 

SR v sume 14 652,-€, kde sa použili.  

Pán starosta povedal, že zatiaľ sú na rezervnom fonde.  

 

Viac pripomienok nebolo, starosta predložil návrh uznesenia.  

 
 

Návrh uznesenia č.140 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad.   

-  schvaľuje použitie prebytku rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy"),  po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov v 

zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na financovanie 

schodku finančných operácií v sume 1 715,65 EUR a  na tvorbu rezervného fondu v  sume 

7 221, 18 EUR. 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Roman 

Bučko 
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  

 

 



Návrh uznesenia č.141 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake   schvaľuje  tvorbu a použitie rezervného fondu v roku 

2022   

Tvorba : 

1. Počiatočný stav na účte rezervného fondu  21 639,86 € 

2. Prídel zo zostatku finančných operácií         7 221,18 € 

      Spolu:                                                          28 861,04 € 

 

Použitie: 

1. Kapitálové investície   :                               21 639,86 € 

 

V súlade s § 10 odst.9 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových  pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov, použitie rezervného fondu na úhradu záväzkov 

bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, konkrétne na 

úhradu záväzkov: 

 

2. Bežné výdavky :                                            7 221,18 

 

- Slovak Telekom         DF 255                                                 40,00 

                                   DF 257                                                 70,57 

- Lindstrom ( rohože)   DF 258                                                  13,10 

- Slov. elektrárne         DF 259                                                 890,42 

                                  DF 263                                                 523,38 

- Brantner                    DF 260                                                 839,87 

                                  DF 261                                                 256,32 

- ZsVS                         DF 262                                                   22,03 

- MZDY                       12/2021                                             4 565,49 

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Roman 

Bučko 
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. 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 

 

 

     Návrh plánu predložil HK obce. Pripomienky ani pozmeňujúce návrh neboli, starosta  

dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

 

 



Návrh uznesenia č.142 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake  schvaľuje  plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 

2022.  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Roman 

Bučko 
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. 6 – Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 

 

          Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je potrebné, aby  OZ určilo na 

nasledujúce volebné obdobie: počet poslancov, 

                                                rozsah výkonu funkcie starostu. 

 

 

Návrh uznesenia č.143 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.  na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet 

poslancov obecného  zastupiteľstva 7, ktorý sa budú voliť v jednom volebnom obvode. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Roman 

Bučko 
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 – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022 - 

2026 

 

 

Návrh uznesenia č.144 



 
Obecné zastupiteľstvo v Čake určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i zákona SNR č, 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Čaka na plný úväzok. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Roman 

Bučko 
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 obecného majetku – pozemkov  

 

      Žiadosti o odpredaj pozemkov dostali poslanci ako pracovný materiál k zasadnutiu OZ. 

Na zasadnutí sa schváli len spôsob predaja pozemku v zmysle zákona. Samotný predaj sa 

schváli na ďalšom zasadnutí, predtým je obec povinná zverejniť zámer o prevode tohto 

majetku najmenej 15 dní pred schválením OZ na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.  

 

- Prvá žiadosť je od pána  Ladislava Hanusa, ktorý žiada o odkúpenie pozemku, parcela č. 

2530/6 o výmere 149 m2. Jedná sa o záhradu, ktorá je v dlhodobom užívaní rodiny, za ktorú 

platí dane. Je to pozemok pod cintorínom, ktorý nie je možné využiť na  výstavbu, je inak pre 

obec nevyužiteľný.  

Pripomienky neboli predložil návrh uznesenia.  

  

  Návrh uznesenia č.145 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva v zmysle  zákona č. 

138/1991 Zb  o majetku obcí v z. n.p.  na základe § 9 ods.2 písm.a)  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  a to konkrétne: nehnuteľnosť zapísaná Okresným úradom Levice, 

katastrálny odbor pre okres: Levice, obec Čaka , kat. územie: Čaka na LV č. 1 parcela KNC č. 

2530/6 , zastavaná plocha a nádvorie  o výmere  149m2. 

 

Nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti bude: 

Ladislav Hanus, nar: 06.08.1963, bytom Vinohradnícka 28, 934 01 Levice, podiel 1/1 k celku  

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:  

S prihliadnutím na polohu pozemku je predpoklad, že obci sa nepodarí iným spôsobom účelne 

naložiť s týmto majetkom. 

Náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy, správny poplatok za návrh na vklad do katastra 

znáša  kupujúci.  

 

 

 



 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Roman 

Bučko 
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  

 

 

- Druhá žiadosť je od manželov Milana a Hany Viglašových, bytom Čaka č. 219. Manželia 

žiadajú o odkúpenie pozemkov parcely registra E číslo: 2451 o výmere 964 m2, 

                                                                                číslo: 2379/2 o výmere 120 m2, 

                                                                                číslo: 2379/3 o výmere 141 m2, 

z dôvodu, že pozemky nie sú udržiavané a susedia s ich pozemkom. V prípade odkúpenia 

chcú pozemky revitalizovať na lúku a ovocný sad.  

Pán starosta ďalej povedal, že ak sa rozhodne OZ pozemky odpredať, tiež z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, bude potrebné aby si žiadatelia dali vyhotoviť geometrický plán, nakoľko 

tadiaľ vedie miestna komunikácia ktorú je potrebné odčleniť. Časť z miestnej komunikácie 

o výmere 18 m2 vlastnia, čo by bolo predmetom zámeny. V minulosti bol záujem o odpredaj 

parcely č. 2451 vo výmere 964 m2, čo sa zamietlo.  Nad parcelou vedie cesta ktorá ide od 

ulice nižšie od Federov. Teda medzi parcelou č. 2451 a parcelou č. 2379/3 je cesta, ktorá síce 

nie je využívaná ale skruhovaná dvomi ulicami.  Požiadal poslancov o vyjadrenie či odpredať 

predmetnú parcelu ktorá vedie od jednej ulici k druhej. Ostatné dva pozemky sú vyššie a tam 

aj rodina Viglašová vlastní pozemok. U týchto pozemkov nevidí problém pri odpredaji, keď 

sa geometrickým plánom oddelia a vytýčia hranice a usporiada sa pozemok cesty ktorý 

vlastní rodina.  

 

Pán poslanec Remeň je za to, aby sa usporiadali vzťahy, zostali skruhované cesty a pozemok 

vedľa cesty aby obec udržiavala.  

Pán poslanec Blašovič sa spýtal, či cesta zasahuje do pozemku, ktorý chcú odkúpiť.      

Pán starosta povedal, že cesta je medzi dvomi pozemkami, ktoré chcú manželia odkúpiť. Je to 

skôr  chodník . Navrhoval odpredať horné dve parcely a nechať cestu aj spodnú parcelu, alebo 

ponúknuť na odpredaj  celé aj s chodníkom v tej časti s vyhotovením geometrického plánu. 

Na zasadnutí OZ bola pani Viglašová, ktorá prijala ponuku pán starostu na odkúpenie 

pozemkov aj s chodníkom.  

Pán poslanec Blaškovič povedal, že bude výhoda predať všetko, pretože pozemky budú 

udržiavané a revitalizované.   

     

 

 

  Návrh uznesenia č.146 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva v zmysle  zákona č. 

138/1991 Zb  o majetku obcí v z. n.p.  na základe § 9 ods.2 písm.a)  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  a to konkrétne: nehnuteľnosť zapísaná Okresným úradom Levice, 

katastrálny odbor pre okres: Levice, obec Čaka , kat. územie: Čaka na LV č. 566, parcely 

registra E p.č.: 2451 o výmere 964 m2, 

                p.č.: 2379/2 o výmere 120 m2, 

                p.č.: 2379/3 o výmere 141 m2,  



a z parcely č. 2453/3 na LV č. 1,  na ktoré bude vyhotovený geometrický plán, ktorý dajú 

vyhotoviť žiadatelia o kúpu pozemkov.  

 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky sú susediace s pozemkom 

vo vlastníctve žiadateľov. S prihliadnutím na  polohu pozemkov  je predpoklad, že obci sa 

nepodarí iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom. 

Náklady na vyhotovenie geometrického plánu,  kúpnej zmluvy, správny poplatok za návrh na 

vklad do katastra znášajú  kupujúci.  

 

  Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Roman 

Bučko 
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. 9 – Rekonštrukcia VO  

 

     Na poslednom zasadnutí OZ sme mali prednášku p. Wirtha, ktorý predložil svetelnú štúdiu 

realizovateľnosti rekonštrukcie a modernizácie, prevádzky a údržby verejného osvetlenia 

v našej obci od spoločnosti GREP. Máme aj ďalšiu ponuku od spoločnosti CEVO. Firma 

GREP od tej doby realizovala rekonštrukciu VO v 6 obciach a meste Vráble. Ak zvážime 

možnosť rekonštrukcie, prikloníme sa variantu C, tak na hlavnej ceste bude svietidlá na 

každom stĺpe, čo prispeje k bezpečnosti cestnej premávky hlavne u chodcov z dôvodu, že nie 

sú chodníky.   Mesačne by sa platila elektrina ako doteraz  a 150,-€ .  Mesačne to nie je tak 

veľa, aby sme rekonštrukcii nemohli pristúpiť.  

Pán poslanec Remeň sa spýtal, či je v tom aj servis, ak áno tak je to seriózna ponuka ku ktorej 

sa prikláňa.  

Pani poslankyňa Zahradníková poznamenala, že podľa kontrolóra obce nie je až taká 

jednoznačná ponuka firmy GREP. Alebo uvažovať o alternatívnych zdrojoch osvetlenia 

solárne, fotovoltanika. Ceny energie stúpajú.  

Pán starosta povedal, že nie ale firmy obce to využívajú nie sme jediná obec. Jednu z výhod 

vidí aj to, že pouličné svietidlá majú zabudovaný čip, ktorý zabezpečí autonómne stmievanie , 

čím sa ušetrí ďalšia energia. Na 12 rokov máme zabezpečený bezplatný servis.  Je to 

neporovnateľne  čo ponúkala druhá firma, kde idú svietidla na 100% celú noc.  Na 

alternatívne zdroje osvetlenia nemáme vstupné náklady a zrejme ani nie  vyhovujúce pre 

obec.  

Pán poslanec Remeň – dôležité je osvetlenie v zime keď  je málo slnečného svitu, tak si myslí 

že alternatívny zdroj nie je vhodný pre našu obec, čo s prebytočnou energiou. Myšlienka je 

dobrá ale pre nás nerealizovateľná.   

 Pán poslanec Sádovský – cenný energie stúpajú,  budeme platiť na energiu viac keď 

zostaneme pri starom  spôsobe svietenia, alebo využijeme ponuku a budeme mať nové VO 

a doplatíme sumu 150,-€ za mesiac.  

Starosta predložil návrh uznesenia, ktorým sa celý proces zaháji. 

 

   



 Návrh uznesenia č.147 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Čake berie na vedomie   neuspokojivý stav verejného osvetlenia 

a ukladá starostovi obce zrealizovať verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou 

Rekonštrukcia a modernizácia, prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia v obci 

Čaka.    

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Roman 

Bučko 
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. 10 – Rôzne  
 

        Keďže  kontrolór obce zatiaľ na zasadnutie neprišiel, starosta informoval  o tom, že 

najbližšie  zasadnutie sa uskutoční v auguste kde sa bude schvaľovať doplnok VZN  ktorým 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Sú určité postupy ktoré je potrebné pri tvorbe alebo 

úprave VZN dodržať, aby sme sa vyhli nezrovnalostiam z minulosti. August je ešte posledný 

mesiac, kedy je možné upravovať rozpočet.   

   

 

 

 

K bodu č. 11 - Diskusia 

 

       Pán starosta v diskusnom príspevku informoval o Kultúrnom lete 2022 – Oldies párty 

rádia Vlna 30.7.2022.  

Požiadal poslancov o pomoc pri tejto rozsiahlej akcii. V rámci usporiadateľskej činnosti bude 

potrebná každá ruka. Konkrétne požiadal pána poslanca Blaškoviča o pomoc členov 

organizácie Červeného kríža. 

V rámci tejto akcie sa pripravuje aj aktivita – Cesta do praveku, kde by sa zatraktívnil priestor 

Banice po amfiteáter. V tomto priestore by sa predstavili rôzne tradičné remeslá, ako aj 

brnenie   čakanského bojovníka ak to bude možné. Od Badice po amfiteáter budú umiestnené  

prírodné drevená lavice a rôzne aktivity aj pre deti.  

OZ Pažite bude tiež nápomocné pri tejto akcii.   

 

     Pán poslanec Blaškovič v diskusnom príspevku navrhol , aby ekonomická komisia 

prehodnotila  zásady odmeňovania poslancov OZ, ktoré sú staré už asi 12 rokov.  

      

    Pán poslanec Remeň povedal, že ekonomická komisia môže dať návrh, ale zásady 

odmeňovania schvaľuje OZ.  

Pán starosta poznamenal, že tento návrh prediskutuje s kontrolórom obce.  

 

Viac diskusných príspevkov nebolo. 



 

 

K bodu č.12 – Záver 

 

                                                                             

       Pán starosta poďakoval poslancom a občanom  za účasť na riadnom zasadnutí OZ, 

poprial  príjemné leto, rokovanie  týmto ukončil. 

 

  

 

 

 

                                                                                   Ľudovít  V i g l a š 

                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Emília Hanusová  

                        Roman Bučko  

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Terézia Haulíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

konaného dňa 28. júna 2022 

 

 
  

 Uznesenia č. 137 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.  

 

 

 

 Uznesenia č. 138 

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

konaného 21. decembra 2021.  

 
 

 

 

 

Uznesenia č. 139 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie správu HK k Záverečného účtu obce Čaka 

za rok 2021.        

 

 

 

 

 Uznesenia č. 140 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad.   

-  schvaľuje použitie prebytku rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy"),  po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov v 

zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na financovanie 

schodku finančných operácií v sume 1 715,65 EUR a  na tvorbu rezervného fondu v  sume 

7 221, 18 EUR. 

 

 

 



 Uznesenia č. 141 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake   schvaľuje  tvorbu a použitie rezervného fondu v roku 2022   

Tvorba : 

3. Počiatočný stav na účte rezervného fondu  21 639,86 € 

4. Prídel zo zostatku finančných operácií         7 221,18 € 

      Spolu:                                                          28 861,04 € 

 

Použitie: 

3. Kapitálové investície   :                               21 639,86 € 

 

V súlade s § 10 odst.9 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových  pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov, použitie rezervného fondu na úhradu záväzkov 

bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, konkrétne na 

úhradu záväzkov: 

 

4. Bežné výdavky :                                            7 221,18 

 
- Slovak Telekom         DF 255                                                 40,00 

                                   DF 257                                                 70,57 
- Lindstrom ( rohože)   DF 258                                                  13,10 

- Slov. elektrárne         DF 259                                                 890,42 

                                  DF 263                                                 523,38 
- Brantner                    DF 260                                                 839,87 

                                  DF 261                                                 256,32 
- ZsVS                         DF 262                                                   22,03 

- MZDY                       12/2021                                             4 565,49 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia č. 142 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake  schvaľuje  plán kontrolnej činnosti HK obce na II.polrok 

2022.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Uznesenia č. 143 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.  na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet 

poslancov obecného  zastupiteľstva 7, ktorý sa budú voliť v jednom volebnom obvode. 

 

 

 

 Uznesenia č. 144 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i zákona SNR č, 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Čaka na plný úväzok 

 

 

 

 

Uznesenia č. 145 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva v zmysle  zákona č. 

138/1991 Zb  o majetku obcí v z. n.p.  na základe § 9 ods.2 písm.a)  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  a to konkrétne: nehnuteľnosť zapísaná Okresným úradom Levice, 

katastrálny odbor pre okres: Levice, obec Čaka , kat. územie: Čaka na LV č. 1 parcela KNC č. 

2530/6 , zastavaná plocha a nádvorie  o výmere  149m2. 

 

nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti bude: 

Ladislav Hanus, nar: 06.08.1963, bytom Vinohradnícka 28, 934 01 Levice, podiel 1/1 k celku  

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:  

S prihliadnutím na polohu pozemku je predpoklad, že obci sa nepodarí iným spôsobom účelne 

naložiť s týmto majetkom. 

Náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy, správny poplatok za návrh na vklad do katastra 

znáša  kupujúci.  

 

 

 

 

 

 

Uznesenia č. 146 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva v zmysle  zákona č. 

138/1991 Zb  o majetku obcí v z. n.p.  na základe § 9 ods.2 písm.a)  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa  a to konkrétne: nehnuteľnosť zapísaná Okresným úradom Levice, 

katastrálny odbor pre okres: Levice, obec Čaka , kat. územie: Čaka na LV č. 566, parcely 

registra E p.č.: 2451 o výmere 964 m2, 

                p.č.: 2379/2 o výmere 120 m2, 

                p.č.: 2379/3 o výmere 141 m2,  



a z parcely č. 2453/3 na LV č. 1,  na ktoré bude vyhotovený geometrický plán, ktorý dajú 

vyhotoviť žiadatelia o kúpu pozemkov.  

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky sú susediace s pozemkom 

vo vlastníctve žiadateľov. S prihliadnutím na  polohu pozemkov  je predpoklad, že obci sa 

nepodarí iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom. 

Náklady na vyhotovenie geometrického plánu,  kúpnej zmluvy, správny poplatok za návrh na 

vklad do katastra znášajú  kupujúci 

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia č. 147 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Čake berie na vedomie   neuspokojivý stav verejného osvetlenia 

a ukladá starostovi obce zrealizovať verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou 

Rekonštrukcia a modernizácia, prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia v obci 

Čaka.  

 

 

  

 

 
 

 

   

 

   

 

                                                                          Ľudovít  V i g l a š 
                                                                                             starosta obce 


