
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 3. mája 2012 
 
 
Prítomní:   
 
Starosta obce: Peter Blaškovič 
 
Poslanci OZ:   Anton Bielik, Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján Remeň,  PhDr. Mikuláš Židišin,   
                        MVDr. Miloš Sádovský 
Kontrolór obce:  Ing. Bc. Pavol Farkas 
 
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 5 
 
Neprítomní ospravedlnení poslanci: Bc. Slavomír Struhár, Ing. Peter Špaňo 
 

 
Program:  1. Otvorenie 
                  2.  Kontrola vlastných  uznesení  
                  3.  Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na obdobie apríl – september 2012  
                  4.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011  
                  5.  Návrh VZN obce o životnom prostredí 
                  6.  Prerokovanie platu starostu podľa § 4, zákona 253/1994 Z.z. 
                  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 5 poslanci.   
Oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý doplnil o bod:  Žiadosť riaditeľstva ZŠ 
s MŠ  o udelenie výnimky. Pripomienky neboli , preto dal o predloženom programe rokovania 
hlasovať. 
Hlasovanie:  Za : 5  proti: 0  zdržal sa:0 
Za overovateľov zápisnice určil pána  poslanca  Židišina  a pána poslanca Sádovského. 
Za zapisovateľku určil pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.  
 
 
K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení 
  
     Pán starosta vyzval zapisovateľku o kontrolu uznesenia č. 12  z riadneho zasadnutia OZ 
konaného 27.2.2012. 
OZ zobralo kontrolu uznesenia na vedomie.  



 
 
         
K bodu č. 3 – Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na obdobie apríl – september 2012 
 
       Pán starosta vyzval Ing. Farkaša, kontrolóra obce k prednesenie plánu kontrolnej činnosti 
na obdobie mesiacov apríl  - september 2012. 
Plán kontrolnej činnosti tvorí súčasť zápisnice. Pripomienky zo strany poslancov  
k prednesenému plánu neboli, starosta dal o predloženom pláne kontrolnej činnosti hlasovať.   
Hlasovanie: Za : 5 proti: 0 zdržal sa:0 
 
 
K bodu č. 4 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 
 
        Správu o kontrolnej činnosti predniesol kontrolór obce Ing. Farkaš. Prečítal jednotlivé 
body kontroly v zmysle plánu kontrolnej činnosti. Správa o kontrolnej činnosti tvorí súčasť 
zápisnice.  
Pán poslanec Remeň sa spýtal: bola vybavená žiadosť v zmysle slobodného prístupu k 
informáciám ohľadom faktúr a či predmetom kontroly bola aj táto žiadosť. 
Pán kontrolór povedal, že predmetom kontroly táto žiadosť nebolo, ale je založená evidencia, 
v ktorej je žiadosť  evidovaná a vybavená. 
Pán starosta povedal, že žiadosť je vybavená a uzavretá. 
Pán poslanec Remeň ešte poznamenal, že správa na predchádzajúcom  zasadnutí 
zastupiteľstva nebola schválená, pretože chýbala kvantifikácia  počtov kontrolovaných 
údajov. 
Správu o kontrolnej činnosti zobralo OZ na vedomie.  
 
 
 
K bodu č. 5 – Návrh VZN obce o životnom prostredí 
 
      V tomto bode pán starosta predložil návrh VZN obce o životnom prostredí, pretože obec 
doteraz nemala ohľadom ochrany životného prostredia prijaté VZN. Návrh VZN bol 
zverejnený na internetovej stránke obce 19.3.2012 a na vývesnej tabuli obce. Pripomienky 
k návrhu od občanov neboli. Pripomienku mala pani poslankyňa Hanusová , ktorá sa aj na 
zasadnutí OZ  vyjadrila v tom zmysle , že návrh je  napísaný dosť neštandardne, pretože 
predmetom nariadenia nemajú byť vzťahy ale ochrana a zlepšenie  životného prostredia. 
Pán poslanec Remeň tiež reagoval na návrh VZN v tom, že predmetom nemajú byť vzťahy 
a povinnosti obecného zastupiteľstva. VZN vydáva obec a nie obecné zastupiteľstvo. Obecné 
zastupiteľstvo nie je výkonný orgán. Výkonný orgán je starosta obce. Treba si preštudovať 
úlohu obecného zastupiteľstva. Žiadne VZN nemôže ísť nad rámec ústavy a zákona. Právne 
takýto návrh neobstojí. Navrhol stiahnuť návrh z rokovania a prepracovať.  
Pán poslanec Sádovský povedal, že myšlienka je dobrá, ale v návrhu je veľa právnych chýb, 
ktoré treba odstrániť, prípadne dať prešetriť komisii ŽP. Nemôžme prikázať občanovi, aby sa 
súbežne so svojím pozemkom staral aj o verejné priestranstvo. Dať pozor na to, čo môžeme 
a čo nemôžeme prikázať občanovi. Navrhol pred schvaľovaním zvolať pracovné stretnutie 
poslancov a tam to celé prerokovať.    
Pán starosta na základe pripomienok predložený návrh stiahol z rokovania OZ na 
prepracovanie.  
 



 
K bodu č. 6 – Prerokovanie platu starostu podľa § 4, zákona 253/1994 Z.z. 
 
 
     Pán starosta prečítal dôvodovú správu k tomuto bodu rokovania v ktorej sa hovorí, že plat 
starostu sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v náhodnom hospodárstve za 
predchádzajúci rok a príslušného koeficientu. OZ môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až 
o 70%.  V roku 2011 bola priemerná mesačná mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslená na sumu 786,- eur . Koeficient je 1,65 pre našu obec. 
Výpočet: 786 x 1,65 = 1 296,90 , zaokrúhlené na celé euro nahor  - 1 297,- eur. 
Pán poslanec Remeň povedal, že je to plat v zmysle zákona. Viac pripomienok a návrhov 
nebolo. Starosta dal o návrhu  hlasovať.  
Hlasovanie: Za : 5 proti: 0 zdržal sa:0 
 
 
 
K bodu č.7 – Žiadosť riaditeľstva ZŠ  s MŠ  o udelenie výnimky  
 
       V tomto bode predsedajúci prečítal žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ o udelenie výnimky na 
povolenie otvoriť triedu s nižším počtom žiakov v ZŠ v Čake k 1.9.2012 pre žiakov 3.ročníka. 
Triede by malo byť k 1.9.2012 6 žiakov , z toho 1 žiačka je individuálne integrovaná.  
Pán starosta navrhol udeliť výnimky a triedu otvoriť. 
Páni poslanci, Sádovský a Remeň sú toho názoru , že je potrebné zachovať triedu aj s nižším   
počtom žiakov a výnimku povoliť.  
Pán poslanec Židišin súhlasí s udelením výnimky, ale mal námietku, že pani riaditeľka, keď 
dala žiadosť, mala byť prítomná na zasadnutí OZ, aby zodpovedala na dotazy. 
Viac názorov a pripomienok nebolo starosta dal  o návrhu na udelenie výnimky hlasovať. 
Hlasovanie: Za : 5 proti: 0 zdržal sa:0 
 
            
K bodu č.8 - Rôzne 
 
a) verejné prerokovanie úseku Rýchlostnej cesty R7 Nové Zámky - Čaka   
 
     Starosta oznámil prítomným, že 23.04.2012 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Kolte, 
verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona NR 
SR č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na úseku : Rýchlostná cestná cesta R7 Nové 
Zámky – Čaka , ktorého sa zúčastnil aj s pánom poslancom Židišinom a bolo tam  aj viac 
občanov z našej obce. Boli oboznámení  o stave prípravy a navrhovanom technickom riešení 
rýchlostnej cesty. Predpokladaný termín začatia výstavby je rok 2017 a ukončenie výstavby 
do roku 2020.  Pán starosta vo svojom diskusnom príspevku poukázal a nesúhlasil s končením 
tohto úseku R7 pred našou obcou. Pre našu obec je to  veľmi nevýhodné,  pretože všetka 
doprava z R7 by išla cez obec. Hlavne z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia pre 
obyvateľov obce je toto riešenie  neprípustné. Pretože obec nemá chodníky ani prechody pre 
chodcov. Žiadal o posunutie úseku rýchlostnej cesty  až za obec. Odpoveď na príspevok bola 
v tom zmysle , že je treba uzavrieť proces EIA a v ďalšom stupni projektovej dokumentácii sa 
môže preskúmať možnosť posunu križovatky a konca tohto úseku do polohy východne od 
obce Čaka. Taktiež bola otázka, či sa nemôže stať, že R7  stiahne do obce ešte viac nákladnej 
dopravy,  keďže tento úsek cesty I/75 je momentálne bezplatný. 
Odpoveď: v budúcnosti bude pravdepodobne aj tento úsek cesty I. triedy spoplatnený.  



Pán poslanec Sádovský  povedal, že bolo hovorené, že vjazd končí pri križovatke ako sa ide 
do Dedinky. 
Pán starosta povedal, že podľa dokumentácie úsek končí pred obcou. Križovatka by mala byť 
asi tam, ako je cesta na vodojem. 
Pán poslanec Židišin navrhol pánovi starostovi, aby žiadal o doplnenie zápisu aj o zhustení 
premávky cez našu obec, nakoľko sa tam hovorilo o štatistike sledovanosti priechodnosti 
cesty nákladnými vozidlami. Žiadať, aby úsek končil za obcou pre bezpečnosť občanov, ale aj 
kvôli životnému prostrediu. 
Pán starosta vyzval aj občanov, že majú možnosť napísať svoj postoj , alebo pripomienku 
k tejto skutočnosti, tlačivo sa nachádza na obecnom úrade.                                                                                  
Pán poslanec Židišin navrhol naformulovať stanovisko k tejto problematike a dať ho podpísať 
občanom.  
 
b) rekonštrukcia strechy na budove školskej jedálne 
 
     Starosta informoval o cenových ponukách, ktoré  dostal od troch firiem: 

1. Ponuka – krov s plechom , fatrafol    -    36 000,-€    respektíve 13 000,-€ 
2. Ponuka – krov s plechom, asfal. pás  -     51 275,-€   respektíve  5931,-€ 
3. Ponuka – krov s plechom                   -     15 262,-€ 

 
Pán poslanec Remeň povedal, že sa informoval vo firme AG Slovensko Veľký Ďúr, ktorá sa 
zaoberá zatepľovaním striech. Strieka sa pena, ktorá vytvrdne a navrch sa dáva pogumovaná 
vrstva. Je to celkom zaujímavé riešenie a možno aj cenovo dostupné a rýchle. Možno by bolo 
dobré sa poinformovať o možnostiach a aj záruke. Vie poskytnúť kontakt na firmu.  
Pán starosta povedal, že musíme hľadať také riešenie, ktoré bude dobré, ale aj cenovo 
dostupné, pretože finančných prostriedkov nie je nazvyš.     
 
c) dotácia z environmentálneho fondu  
 
     V rámci programu Obnova dediny sme podali projekt na bezpečnostné zábradlie na 
chodník ku kostolu. Boli sme úspešný a získali sme dotáciu z Environmentálneho fondu 
vo výške 2 954,-€ s podmienkou  5% spoluúčasti obce, čo je vo výške 147,70€. Celková suma 
je 3 110,-€. V rámci podpisu zmluvy bolo verejné obstarávanie. Bol vybraný dodávateľa a je 
to firma IB mont. Projekt bol iba na hornú časť chodníka, ale po dohode s firmou je 
pravdepodobné, že sa dokáže vyhotoviť zábradlie na celý chodník. Firma zabezpečí materiál, 
pomôže pri ukotvení a drobné zváračské práce vyhotovíme vo vlastnej réžii s pracovníkmi, 
ktorých máme momentálne na obecnom úrade.  
 
d) apelácia starostu k poslancom OZ 
 
     Pán starosta apeloval na poslancov OZ, aby sa viac angažovali v obci, aby sa viac 
zúčastňovali akcií usporiadaných obecným úradom. Napr.: bolo stavania mája, ale ani jeden 
z poslancov sa na akcii nezúčastnil. Nikto neprišiel s návrhom, čo sa týka nejakých 
spoločenských, kultúrnych alebo športových akcií. Bol Deň zeme, nikto neprišiel, aby sa 
spravila nejaká brigáda. Poslanec nie je len preto, aby na zastupiteľstve hlasoval, ale hlavne 
preto, aby sa snažil pomôcť a  zviditeľniť obec. Chce, aby sa poslanci viac zapájali do diania 
obce.  Jedine pán poslanec Sádovský prišiel s predsedníčkou futbalového klubu, že budú 
organizovať hodovú sobotu futbalový turnaj, čomu sa veľmi potešil.       
     Pán poslanec Sádovský oponoval, že sleduje okolie, robili sa akcie aj v minulosti, ale 
dôležitá je komunikácie, čo zjavne teraz chýba. Nestačí dať oznam  na internet. Musí byť 



komunikácia medzi starostom a poslancami, medzi starostom a spoločenskými organizáciami 
a podnikateľskými subjektmi, ktoré v obci pôsobia. Spoločenské akcie sa pripravujú 
v predstihu, starosta musí osloviť, kto by mohol pomôcť, alebo  sa vie nejako pričiniť, 
nemôže starosta organizovať všetko sám. Možno by bolo dobré aj pri stavaní mája – 
prvomájovej veselici, tak ako on s predsedníčkou futbalového klubu pozvať alebo osloviť 
vopred ľudí. Rozdeliť úlohy v predstihu. Je to vlastne návod , ako robiť takého akcie. Je 
potrebné, aby bol nejaký koordinátor podujatia. Poslanci majú aj svoje zamestnanie, ktorému 
sa musia venovať. Poslancov je potrebné zapojiť do akcie a tým pomôžu. Naozaj dôležitá je 
komunikácia, plánovanie a určite to bude lepšie. 
     Pani poslankyňa Hanusová informovala prítomných poslancov a verejnosť , že 8. mája 
bude sv. omša padlých v 1. a 2. sv. vojne. V  kostolnom dvore bude kladenie vencov pri 
pomníku, bolo by dobré, keby sa ho zúčastnilo viac občanov ako vlani, kedy to bolo prvý 
krát. 
     Pán poslanec Remeň jeho toho názoru, že každá akcia má mať nejakú formu, nejaký 
protokol. Nemôžeš chcieť od poslancov pán starosta, aby organizovali akciu, hľadali 
sponzorov a nejakým spôsobom sa zaväzovali za sponzorstvo. Poslanec nie je sluha. 
Výkonným orgánom je starosta, ktorý je za to platený. Poslanci môžu napomáhať pri výkone, 
ale iniciatíva musí byť od starostu a naozaj dôležitá je komunikácia. Toto je potrebné sa 
naučiť. 
     Pán starosta na záver povedal, že je rád,  že  táto diskusia prebehla.  
Poznamenal, že chlapcom sa poskytli priestory v KD na posilňovňu, ale ani jeden neprišiel na 
stavanie mája, čo ho mrzí. 
Na obecnej stránke bolo obecné fórum, ktoré je teraz zastavené. Schránka dôvery, ktorá bola 
na obecnom úrade, bola zničená. Navrhol, že týždeň pred zastupiteľstvom sa obecné fórum 
otvorí a 24. hod. pred zastupiteľstvo sa zatvorí, aby sa nestalo také čosi ako v minulosti, že 
tam niekto niečo dal 5 min. pred zastupiteľstvom. Bolo tam nejaké osočovanie.  Na 
zastupiteľstve sa dožadoval prečo sa to neriešilo. 
Pán poslanec Remeň navrhol, aby sa fórum vôbec neotvorilo, keď niekto niečo chce dá 
písomnú požiadavku, príde osobne, alebo sa zúčastní zasadnutia OZ.            
 
 
 
K bodu č.9 - Diskusia  
     
Pán Viglaš Š. – povedal, že je členom komisie ŽP, ale komisia sa k návrhu VZN o životnom 
prostredí nevyjadrovala. Ďalej sa spýtal na elektrifikáciu vinohradov. Občania v tom majú 
peniaze a nič sa nerobí. Vznikajú obštrukcie ako je to. 
Pán starosta povedal, že vyzve aj komisiu ŽP. Zmluva je na podpise v Západoslovenskej 
energetike. Má vecné bremeno, stále sa prehodnocuje. Veľmi často telefonuje zodpovednému 
vedúcemu, ale zatiaľ to nie je podpísané.  
Pán Viglaš povedal, že treba ísť osobne a vybaviť to tak.  
Viac diskusných príspevkov nebolo, starosta diskusiu ukončil a prečítal návrh na uznesenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 K bodu č.10 - 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. 13 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE 

konaného dňa 3. mája 2012 
 

 
Obecné zastupiteľstvo  v Čake:  
 
A .  berie na vedomie:  
 
       1. kontrolu uznesenia č.12 z riadneho zasadnutia OZ konaného 27.02.2011   
       2. správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 
 
 
 
 B.   s ch v a ľ u j e : 
 

1. plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na obdobie apríl – september 2012 
2. žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ o udelenie výnimky na povolenie otvoriť triedu s nižším 

počtom žiakov v ZŠ v Čake k 1.9.2012 pre žiakov 3. ročníka 
3. plat starostu podľa § 4, zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov  
     vo výške 1 297,- € 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


