
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 23. júna 2021 
 

 

Prítomní:   

 

Starosta obce: Ľudovít Viglaš 

 

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

                       MVDr. Miloš Sádovský,   

 

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller  

 

Ospravedlnení poslanci OZ : Mgr. Štefan Baniar, Ing. Andrea Zahradníková 

 

 

 

 

Občania obce: podľa prezenčnej listiny –   3            

                   

 

 

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 5 

poslancov zo 7,  rokovanie OZ je uznášania schopné. 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov pána Remeňa a pána Ďuriša 

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.  Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2020 

 4.  Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2020  

 5.  Návrh plánu  kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2021 

 6.  Správa HK z kontrolnej činnosti 

 7.  Žiadosť o odpredaj pozemku  

 8.  Urnové solitéry 

 9.  Diskusia 

 10.  Záver 

  

 



Návrh uznesenia č. 94 
 

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   5 

Proti               0  

Zdržal sa              0  

 

 

    

 

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení  

 

     Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia z riadneho zasadnutia OZ  

konaného 17.03.2021.  Ku kontrole uznesenia neboli  pripomienky.  

   

 

Návrh uznesenia č. 95 

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

konaného 17.03.2021.   

  

     Pán starosta v tomto bode informoval o upozornení prokurátora v postupe a rozhodovaní 

obce pri prijímaní uznesení OZ č. 59, 60, 61 z 12.10.2020 .  

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Levice na základe podnetu preskúmala postup 

a zákonnosť uznesení OZ č. 59, č. 60 a č. 61 z 12.10.2020, ktorým obecné zastupiteľstvo 

schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorým schválilo rozpočtové opatrenie 

č. 1 s úpravou rozpočtu v príjmovej časti v položke podielové dane – zníženie o 14.652 eur a 

ktorým schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) od MF SR vo výške 14.652 

eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

     Zmenu termínu konania OZ z 15.10.2020 na 12.10.2020  starosta obce  odôvodnil tým, že 

vláda SR uznesenie č. 645/2020 zo dňa 12.10.2020 zakázala s účinnosťou od 13.10.2020 

uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v 

jednej domácnosti. 

Prokurátorka navrhla obci prijať nasledovná opatrenia:  

- prejednať upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

- dôsledne dodržovať § 12 odsek 4 zákona o obecnom zriadení, a teda bez výnimky 

zverejňovať návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím, 

- zverejniť návrh programu obecného zastupiteľstva bez výnimky postupom podľa § 12 odsek 

4 zákona o obecnom zriadení aj v prípade potreby zmeny termínu zasadnutia, teda aby aj vo 

vzťahu k novému termínu zasadnutia bola splnená podmienka zverejnenia návrhu programu 

zasadnutia aspoň tri dni pred novým termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva a aby aj zo 

samotného návrhu programu zasadnutia bolo zrejmé, že ide o zasadnutie s novým termínom. 

 



 

Návrh uznesenia č. 96 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake  vyhovelo upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry 

Levice sp. zn. Pd. 62/21/4402 vo veci nedodržania zákonného postupu podľa § 12 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pri zasadaní 

Obecného zastupiteľstva konanom dňa 12.10.2020 a bude postupovať podľa navrhnutých 

opatrení.  

 

 

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              0  

 

 

 

 

 

 K bodu č. 3 –  Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2020 

 

     Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu vypracoval a predniesol hlavný kontrolór 

obce JUDr. Marek Keller.  

Koštoval, 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 financovanie schodku 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, 

ktorý vznikol po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov v zmysle § 16 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, schodok bol financovaný z 

prostriedkov Návratnej finančnej výpomoci od MF SR a  použitie zostatku finančných 

operácií v sume 15 330,63 € na tvorbu Rezervného fondu. 

 

Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2020 je príloha zápisnice.  

 

 

Návrh uznesenia č. 97 
 

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

obce Čaka za rok 2020.        

       

 

 

 

K bodu č. 4 – Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2020 

 



    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 aj poslancom elektronicky a je prílohou 

zápisnice.   

 Pripomienky neboli, starosta predložil návrh uznesenia.  

 

 

Návrh uznesenia č. 98 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad.   

 

 
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              0 

 

 

 

 

Návrh uznesenia č. 99 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake:  

-  potvrdzuje financovanie schodku 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"), ktorý vznikol po vylúčení účelovo určených finančných 

prostriedkov v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

schodok bol financovaný z prostriedkov Návratnej finančnej výpomoci od MF SR 

- použitie zostatku finančných operácií v sume 15 330,63 € na tvorbu Rezervného fondu. 

 

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              0 

 

 



 

Návrh uznesenia č. 100 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje tvorbu a použitie rezervného fondu v roku 2021 

Tvorba: 

-        počiatočný stav na účte rezervného fondu 6 309,23 € 

-        prídel zo zostatku finančných operácií 15 330,63 € 

-        spolu 21 639,86€ 

Použitie: 

-        kapitálové investície  : 21 639,86€ 

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              0 

 

 

 

 

K bodu č. 5 – Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021 

 

     Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021predniesol kontrolór obce. Pripomienky 

ani doplňujúce návrhy neboli. Návrh plánu kontrolnej činnosti je príloha zápisnice.   

 

 

 

Návrh uznesenia č.101 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2021. 

 

 

 

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              0 

 

 



 

K bodu č.6 – Správa HK z kontrolnej činnosti 

 

            

        Správu KH z kontrolnej činnosti je z vykonanej kontroly osobných nákladov ZŠ s MŠ. 

Cieľom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním 

na kontrolu odmeňovania zamestnancov a dodržiavanie zákonných požiadaviek organizácie 

výchovy a vzdelávania s cieľom zistenia prezamestnanosti.  

Otázky ku kontrolnej činnosti:  

   

     Pán poslanec Blaškovič  - nesúhlasí s navrhovanými opatreniami pre MŠ, znížením 

úväzkov vzhľadom na nízky počet detí, alebo s možnosťou predĺženia dĺžky prevádzky MŠ. 

Upratovačka je hradená  z originálnych kompetencií so 100% úväzkom, ale pre originálne 

kompetencie pracuje len 1 ½ hod. denne, zvyšok pracuje pre prenesené kompetencie.  

Navrhol zachovať súčasný stav v MŠ a  hľadať iné riešenie pre úsporu financií. 

     Pán kontrolór povedal, že v správe písal o zákonných možnostiach v zmysle vyhlášky. 

V prípade, ak nie sú dosiahnuté minimálne počty v jednotlivých triedach, musí zriaďovateľ 

počítať s nutnosťou dofinancovať náklady na výchovu a vzdelávanie z vlastných zdrojov.  Je 

to vlastne odporúčanie.  

     Pán starosta informoval, že vyjadrenie HK konzultoval so zástupkyňou ZŠ s MŠ. V správe 

HK navrhol odporúčania. To, že na II. stupni ani v jednom ročníku nie je dosiahnutý 

minimálny počet žiakov vieme. Obec dofinancovala náklady aj v minulosti, pretože je za 

zachovanie školy aj škôlky v obci. Dôležité je, ako  rozhodne OZ, pán  kontrolór obce navrhol 

odporúčania a hľadá možnosti ako čo  najefektívnejšie využiť finančné zdroje. Finančné 

zdroje sa odvíjajú do počtu detí.            

 

Návrh uznesenia č. 102 
 

 

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

 

 

 

 

K bodu č.7 – Žiadosť o odpredaj pozemku 

 

     Pán starosta predniesol žiadosť pána Romana Bučku o odpredaj pozemku v k.u. Čaka , 

parcela č. 4088 o výmere 202 m2, vo vlastníctve obce  na LV č. 2244, ktorú odôvodnil tým, 

že je vlastníkom susedných pozemkov s oboch strán. 

Navrhol žiadosti vyhovieť a schváliť spôsob prevodu vlastníctva pozemku  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Samotný predaj schváliť na ďalšom zasadnutí OZ. Obec je zároveň 

povinná zverejniť zámer o prevode tohto majetku najmenej 15 dní pred schválením OZ na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.  

 

 

Návrh uznesenia č. 103 
 

    Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  spôsob predaja pozemku v zmysle ustanovenia  



§ 9 ods. 2 písm. a) 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 

 

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. 

 

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

nehnuteľností znáša kupujúci. 

 

 

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              0  

 

 

       

 

K bodu č.8 – Urnové solitéry 

 

     Pán starosta informoval o ponuke a možnosti budovania urnových miest  na cintoríne 

formou dotácií. Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie  a pôžičky je možné podávať 

v termínoch:  1. kolo do 30.06.2021 

                       2. kolo do 30.10.2021 

                       3. kolo do 30.06.2022 

Schéma financovania: 25% - nenávratná dotácia 

                                    55% - bezúročná pôžička 

                                    20% - vlastné zdroje žiadateľa 

Jeden urnový solitér pre 6 miest vychádza na 5 000,- eur + DPH. Urnové solitér sú rôzne. Je 

to estetické a dôstojné riešenie, ktoré je finančne menej náročné ako doteraz využívané hroby 

a betónové urnové steny. Všetky urnové schránky  v solitéry sú uzatvorené prednou nápisnou 

doskou, ktorú je možné podľa potreby opätovne otvárať a zatvárať.  Ak by bol záujem o  

urnové miesta, tak priestor na riešenie vidí starosta pred parkoviskom, kde bude potrebné  

spevniť plochu. Dotazy od obyvateľov v tomto roku boli.  

 

     Pán poslanec Sádovský navrhol, urobiť prieskum  medzi obyvateľstvom  obce a podľa 

toho sa rozhodnúť.  

 

     Pán starosta navrhol urobiť prieskum na internetovej stránke obce, kde by ľudia hlasovali  

v termíne do 31.08.2021. 

 

     Návrh uznesenia č. 104 
 

 

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



 

  

 

K bodu č.98 – Diskusia 
 

     Pán starosta informoval, že obec získala finančné prostriedky na havarijný stav telocvične 

ZŠ s MŠ – na vonkajšie výplne otvorov v sume 29 270,- € 

               -  na podlahové plochy telocvične v sume 57 252,- € . 

Z tohto dôvodu je potrebné v rozpočte upraviť položky bežných príjmov a výdavkov 

o celkovú sumu 86 522,- €. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

 

Bežný rozpočet 

Príjmy 

 

KZ           položka          schválený rozp.         Navýšenie        rozpočet po úprave 

111           312 001             20 513,-                   86 522,00          107 035,00 

 

Výdavky  

  

 KZ           položka          schválený rozp.         Navýšenie        rozpočet po úprave 

111           635006                    0,00                     86 522,00           86 522,00 

 

 

Návrh uznesenia č. 105 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake  schvaľuje úpravu rozpočtu , rozpočtové opatrenie č. 1/2021  

havarijného stavu telocvične  ZŠ s MŠ , podlaha telocvične vo výške 57 252,-€ a výmena 

okien a dverí vo výške 29 270,-€. 

 

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              0  

 

 

Pán poslanec Ďuriš vo svojom diskusnom príspevku povedal , že je za  zachovanie súčasného 

stavu v MŠ.  Pani učiteľky sa snažia naučiť deti veľa zaujímavých veci. Vie to od vnučky, 

ktorá  škôlku navštevuje s radosťou.  

 

Pán poslanec Blaškovič požiadal starostu o vyriešenie upratovania v škôlke. Upratovačka 

upratuje aj v škole aj v škôlke, stanoviť kedy má kde upratovať.  

 

Pán Ján Bielik vystúpil s diskusným príspevkom v tom zmysle, že  od roku 2009 upozorňuje 

na nelegálnu skládku za jeho nehnuteľnosťou. Od roku 2018 rieši tento problém s právnikom, 



ale zatiaľ sa nič nedoriešilo. Stretol sa s pánom starostom  na obecnom úrade, ktorý povedal, 

že sa to nejakým spôsobom bude riešiť. Preto chce požiadal poslanecký zbor o doriešenie 

tohto problému. Chce sa dohodnúť, nechce problém riešiť súdnou cestou a s právnikmi. Chce 

jasné stanovisko,  rozumné riešenie daného problému a časové ohraničenie riešenia problému.  

Skládka síce bola s časti asanovaná, ale navážala sa zemina ktorá smeti len príkrila. Prečo sa 

nezlikvidoval odpad na celej ploche.   

 

Pán starosta povedal že  stretnutie sa uskutočnilo na obecnom úrade, kde bolo povedané, že 

bude hľadať finančné zdroje na vyriešenie tohto problému, pretože obec vlastné finančné  

zdroje nemá a doriešiť daný problém tak, aby boli všetky strany spokojné. Zatiaľ však žiadna 

výzva nevyšla, kde by sme mohli požiadať o finančné prostriedky, aby sa problém vyriešil, 

aby sa skládka v rómskej osade zlikvidovala.  Ťažko je hovoriť  o termínoch, keď obec nato 

vlastné finančné prostriedky nemá a výzva zatiaľ vyhlásená nebolo na získanie finančných 

prostriedkov s touto problematikou.  

 

Pán poslanec Sádovský – povedal, že je to dlhodobý problém, obec vlastné zdroje na 

likvidáciu nemá. Poslanci nie sú do hĺbky oboznámený s problémom,. Navrhol  aby sa každý 

poslanec bližšie oboznámi s daným problémom do určitého termínu. Máme komisiu 

životného  prostredie ktorá sa môže tiež zapojiť. Nájsť spoločný kompromis medzi stranami.     

 

Pán starosta navrhol poslancom, že do 15.7.2021 pošle poslancom do e-mailu materiál 

ohľadom nelegálnej skládky  a tiež aby sa každý poslanec do 15.7.2021 išiel pozrieť na 

miesto. Starosta bude čakať spätnú väzbu od poslancov. 

 

Pán poslanec Blaškovič – povedal, že keď si poslanci preštudujú materiál, zvolá komisiu ŽP  

kde sa spoločne bude hľadať riešenie problému. Poprosil aj pána Bielika, aby aj on dovtedy 

hľadal možnosti riešenie problému,  keď aj po etapách.  

 

Pán Bielik povedal, že počas sanácie nelegálnej skládky bola navážaná zemina. Niečo sa 

odviezlo, ale niečo zostalo tam a zavozilo sa to zeminou. Miesto je zarastené zelinou, tak 

nevie či budú niečo vidieť.  

 

Pán starosta povedal, že od obce ja vôľa riešenie daného problému v rámci možností obce.  

     

 

Viac  diskusných príspevkov nebolo.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        



K bodu č. 9 – 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 

                        Štefan Ďuriš 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Terézia Haulíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

konaného dňa 23. júna  2021 

 

 

Uznesenie č. 94 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 95 

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

konaného 17.03.2021.  

  

 

Uznesenie č. 96 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake  vyhovelo upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry 

Levice sp. zn. Pd. 62/21/4402 vo veci nedodržania zákonného postupu podľa § 12 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pri zasadaní 

Obecného zastupiteľstva konanom dňa 12.10.2020 a bude postupovať podľa navrhnutých 

opatrení.  

 

Uznesenie č. 97 
 

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

obce za rok 2020.        

 

 

Uznesenie č. 98 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake  schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

 

 

Uznesenie č. 99 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake:  

-  potvrdzuje financovanie schodku 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"), ktorý vznikol po vylúčení účelovo určených finančných 

prostriedkov v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

schodok bol financovaný z prostriedkov Návratnej finančnej výpomoci od MF SR 

- použitie zostatku finančných operácií v sume 15 330,63 € na tvorbu Rezervného fondu. 

 

 

 

Uznesenie č. 100 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje tvorbu a použitie rezervného fondu v roku 2021 

Tvorba: 

-        počiatočný stav na účte rezervného fondu6 309,23 € 

-        prídel zo zostatku finančných operácií 15 330,63 € 

-        spolu 21 639,86€ 

Použitie: 

-        kapitálové investície  : 21 639,86€ 

 

Uznesenie č. 101 
 

 

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

2021. 

 

 

 

Uznesenie č. 102 
 

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

 

 

Uznesenie č. 103 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  spôsob predaja pozemku v zmysle ustanovenia  

§ 9 ods. 2 písm. a) 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 

 



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. 

 

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

nehnuteľností znáša kupujúci. 

 

 

Uznesenie č. 104 

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

 

 
. 

    Uznesenie č. 105 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake  schvaľuje úpravu rozpočtu , rozpočtové opatrenie č. 1/2021  

havarijného stavu telocvične  ZŠ s MŠ , podlaha telocvične vo výške 57 252,-€ a výmena 

okien a dverí vo výške 29 270,-€. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

 

Bežný rozpočet 

Príjmy 

 

KZ           položka          schválený rozp.         Navýšenie        rozpočet po úprave 

111           312 001             20 513,-                   86 522,00          107 035,00 

 

Výdavky  

  

 KZ           položka          schválený rozp.         Navýšenie        rozpočet po úprave 

111           635006                    0,00                     86 522,00           86 522,00 

 

 

 

 

 
                                                                           Ľudovít  V i g l a š 
                                                                                           starosta obce 


