
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 21. decembra 2021 
 

 

Prítomní:   

 

Starosta obce: Ľudovít Viglaš 

 

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

                       MVDr. Miloš Sádovský,  Ing. Andrea Zahradníková, Roman Bučko 

 

 

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller  

 

Ospravedlnený poslanec OZ : Štefan Ďuriš 

 

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 6 

poslancov,  rokovanie OZ je uznášania schopné. 

Za overovateľov zápisnice určil pani poslankyňu Hanusovú a pána poslanca Blaškoviča.  

Za zapisovateľku  pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú. 

 

Oboznámil prítomných s programom rokovania o ktorom dal hlasovať. 

 

 1. Otvorenie 

 2. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca OZ 

 3. Kontrola vlastných uznesení 

 4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 

 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2022 - 2024  

 6. Správa HK z kontrolnej činnosti 

 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 

 8. Prehodnotenie platnosti univerzálneho úveru  

 9. Návrh na vyhotovovanie obrazovo-zvukového záznamu z rokovania OZ 

10.Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

 



Návrh uznesenia č.117 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci  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 – Zloženie sľubu náhradníka za poslanca  OZ   

 

     Nakoľko sa uprázdnil mandát poslanca OZ, nastupuje náhradník. Oslovený bol náhradník 

pán Slavomír Struhár, ktorý mandát neprijal. Ďalším náhradníkom je pán Roman Bučko, 

ktorý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ do rúk starostu obce. 

 

 Návrh uznesenia č.118 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake konštatuje, že náhradník Roman Bučko zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca OZ a dňa 21.12.2021 sa stal poslancom obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

K bodu č.3 – Kontrola vlastných uznesení  

 

     Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia z riadneho zasadnutia OZ  

konaného 30.09.2021. Ku kontrole uznesení pán starosta povedal, že  riešenie problému 

s pozemkom parc. č. 12/1 bolo postúpené právnickej kancelárii.   

 

   

Návrh uznesenia č.119 

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

konaného 30.09.2021.   

  

 

 

 K bodu č. 4 –  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

 

     Pán starosta požiadal  HK o stanovisko  k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. 

Pán kontrolór povedal, že predložený navrhovaný rozpočet posudzoval z hľadiska zákonnosti, 

metodickej správnosti jeho zostavovania a predloženia na schválenie OZ. Zverejnený bol 

spôsobom  v obci obvyklým. Obec zverejnila rozpočet na elektronickej úradnej tabuli na 

cuet.slovensko.sk. Do budúcna odporučil zverejniť dokument v rovnaký deň, ako je 

zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce. 



Návrh rozpočtu obce na rok 2022 je navrhovaný ako vyrovnaný. Rozpočty na roky 2023 

a 2024 sú zostavované ako prebytkové.   

Návrh rozpočtu obce rešpektuje právne normy a procesné podmienky súvisiace s prípravou 

rozpočtu obce. Odporúča po prerokovaní schváliť rozpočet na rok 2022 a zobrať na vedomie 

rozpočet na roky 2023 – 2024. Stanovisko je prílohou zápisnice. 

 

 

  

Návrh uznesenia č.120 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie  stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na 

roky 2022 – 2024.  

 

 

 

K bodu č. 5 – Návrh rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 

 

 

       Pán starosta povedal, že rozpočet bol pripravovaný tak, že sa nezvyšujú dane a poplatky 

pre rok 2022. Zostávajú platnosti VZN z roku 2021. Návrh rozpočtu bol zverejnený 

spôsobom obvyklým a neboli prijaté žiadne pozmeňujúce  návrhy na zmenu rozpočtu, či už 

zo strany poslancov alebo občanov obce.  

Pani poslankyňa Zahradníková  - sa spýtala, prečo nie je v rozpočte dotácia 106 tisíc o ktorej 

sa malo hovoriť na pracovnej porade, ktorá sa neuskutočnila. 

Pán starosta povedal, že rozpočet sa pripravoval a bol zverejnený 15 dní v zmysle platného 

zákona a vtedy sme nemali informáciu o dotácii. Dotácia 106 tisíc je účelová na určitú 

aktivitu. Aj keď sa pracovná porada nekonala, niektorí poslanci sa zaujímali a informovali. 

Pani poslankyňa Zahradníková sa spýtala na pokutu 2000,- € za čo je.  

Pán starosta povedal, že sme nevedeli zdokladovať na ktorú čističku vyvážame septik 

z obecného úradu a základnej školy. Kontrola bola z Okresného úradu ŽP na základe podnetu. 

Požiadali sme všetky čističky v okrese o možnosť vývozu septikov, ale jedine vodárenská 

spoločnosť nám vyšla v ústrety aj to za 100,-€ jeden vývoz. 

Pani poslankyňa Zahradníková poznamenala, že položka rozvoj obce verejná zeleň nárast 

12,5 tis. Eur je veľa.  

Pán starosta povedal, že sa robia služby pre občanov, kosí sa cintorín a narástla aj cena 

pohonných hmôt. Pri zostavovaní rozpočtu sa musí z niečoho vychádzať je to predpoklad, 

nemusí to byť však skutočnosť.  Keďže viac pripomienok nebolo predložil návrh uznesenia. 

 

 

Návrh uznesenia č. 121 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 na úrovni 

hlavných kategórií v celkovej príjmovej  časti v sume 627 455,- € vo výdavkovej časti v sume 

627 455,- € .  

Návrh rozpočtu na rok 2022 je vyrovnaný.  



 

VZN z roku 2021 zostávajú v platnosti aj pre rok 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  4 

Proti  X     X 2  

Zdržal sa        0  

 

 

  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  v zmysle § 11, odst. 4, písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. vykonávanie zmien rozpočtu obce starostom obce v nasledovnom 

rozsahu:   

- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia  

celkové príjmy a celkové výdavky v sume 3320,- 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  5 

Proti       X 1 

Zdržal sa        0  

 

 

 

Návrh uznesenia č. 122 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2023 a 2024.  

 

 

 

 

 

K bodu č. 6 – Správa HK o kontrolnej činnosti  

 

     Správu z kontrolnej činnosti HK dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.   

Správu predložil kontrolór obce a je prílohou zápisnice. 

Pán starosta poznamenal, že v rámci zjednania nápravy, prijímania a podávania úradných 

dokumentov elektronicky sa budeme pýtať stránok či majú zriadenú elektronickú schránku 

pri stavebnom konaní. Starosta predložil návrh uznesenia:   

 

 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 123 

 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správu o kontrolnej činnosti HK  - plnenie 

niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona o E-GOVERNMENTE a príslušných 

podzákonných predpisov upravujúcich výkon verejnej moci elektronicky.   

 

 

 

 

K bodu č. 7 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 

 

 

       Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 predložil hlavný kontrolór obce, 

je prílohou zápisnice. 

Pripomienky zo strany poslancov neboli, starosta dal o predloženom pláne kontrolnej činnosti 

na I. polrok 2022 hlasovať.  

 

 

 

Návrh uznesenia č. 124 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na I. 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.8 – Prehodnotenie platnosti univerzálneho úveru 

     

         V tomto bode pán starosta informoval, že sme dostali NPF na znižovanie energetickej 

účinnosti Ocú. Projekt na rekonštrukciu bol vyhotovený v roku 2017 a vlastne na 3-krát sme  

s projektom úspešný. Vypracovaný projekt zastrešuje celkovú rekonštrukciu budovy: nové 

sociálne zariadenia , nová strecha s využitím podkrovia, kanceláriu prvého kontaktu.       

Máme schválenú dotáciu na znižovanie energetickej náročnosti  v objeme 106 tis. eur. 

Uvedené financie však pokrývajú len 50% nákladov na celkovú rekonštrukciu, je dôležité 

rozhodnúť o ďalšom postupe a spôsobe financovania. Celková výška nákladov na 

rekonštrukciu je 210 tis. Eur. Preto uvažuje aj o prehodnotení  a navýšení úveru, ktorý obec 

má. Za posledné roky boli opravené a rekonštruované všetky budovy vo vlastníctve obce, 

okrem obecného úradu. Starosta navrhol dve možnosti dofinancovania rekonštrukcie Ocú: 

- navýšenie Univerzálneho úveru v Prima banke Slovensko, a.s. na 150 tis. eur 

- odpredaj pôdy – pasienky 17 ha  



Pani poslankyňa Zahradníková – 200 tis. eur na rekonštrukciu je veľa, za to sa dá postaviť nová 

budova. Pred 2 rokmi sa nám videlo 80 tis. eur veľa za dom a teraz 200 tis. za rekonštrukciu. 

Pán poslanec Blaškovič  povedal, že keď v roku 2017 bola cena rekonštrukcie 200 tis., tak teraz je 

navýšenie cca 30%, tak sa zvýši celková cena rekonštrukcie. Cena za rekonštrukciu sa mu zdá vysoká, 

a nie je za navýšenie úveru. Úver ktorý sme dostali od Úradu vlády vlani, je potrebné vrátiť. Je zato, 

aby sa obecný úrad opravil, ale  rozlohou nie je  tak veľký aby to stálo toľko finančných prostriedkov.  

Je vôbec potrebné robiť podkrovné  miestnosti.  

Pán starosta povedal, že cena sa nebude navyšovať. Zatiaľ nevieme, či je potrebné úver vrátiť alebo 

nie. Na rezervnom fonde máme  21 tis. eur. V budove zostanú vlastne len múry. Podkrovné miestnosti 

budú slúžiť ako archív, ktorý v súčasnosti nie je vyhovujúci. 

Pán poslanec Remeň povedal, že to nie je rekonštrukcia ale modernizácia. Je to možno veľa, ale nie je 

za predaj pozemkov ale riešenie úverom. Vlastne nie zachovanie pôvodného stavu, ale rozšírenie,  

nadstavba.  

Pán poslanec Sádovský je tiež za riešenie rekonštrukcie úverom. Pôda je majetkom ktorý treba 

ponechať.  

Pán starosta povedal, že je to veľa finančných prostriedkov, ale rozsiahla rekonštrukcia. Projekt bol 

vyhotovený odborníkom. Predložil projektovú dokumentáciu k nahliadnutiu poslancom.  

Pán poslanec Blaškovič sa spýtal, že aké sú náklady na projekt. 

Pán starosta povedal, že celkové náklady sú 210 tis. eur z toho 106 tis. eur je NFP na znižovanie 

energetickej účinnosti, čo dostaneme, zvyšok sú vlastné náklady.   

Pani poslankyňa Zahradníková – čo zahŕňa suma 106 tis. eur.  

Pán starosta – výmena okien, dverí, tepelné čerpadlo, zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej 

krytiny, interiérové práce. 

Pán poslanec Remeň povedal, že sa to robí pre nás a budúce generácie. Máme opravený Dom smútku, 

Kultúrno-spoločenské centrum a zvýši sa tým štandard pre občanov. Taktiež v budove chýbajú 

sociálne zariadenia.  

Pani poslankyňa Zahradníková povedala áno, ale načo, keď občanov je z roka na rok menej. Pokladá 

za zbytočnú, tak rozsiahlu investíciu do rekonštrukcie KSC alebo Domu smútku. Nevidí dôvod prečo 

by sa mal obecný úrad opravovať. Nevidí, že by obec prosperovala, tak sa jej zdá táto investícia 

zbytočná. Budova obecného úradu je otrasná, ale nevidí dôvod vraziť 200 tis. eur do jej opravy.  

Pán poslanec Blaškovič, treba porozmýšľať ako by sa dali náklady na rekonštrukciu znížiť. Či by 

nebolo na zváženie napr. neurobiť v podkroví archív. Je to pekný projekt, ale zvážiť či by sa nedalo na 

niečom znížiť náklady. Keď sa navýši úver, bude obec schopná ho splácať.  

Pán poslanec Remeň – keď príde ďalší projektant sú to ďalšie náklady.  Ak to bude v takom rozsahu 

ako je projektová dokumentácia a nenavýšia sa náklady, je za predložený projekt.  

Pán starosta povedal, že úver bude obec schopná splácať, ale ak sa predá traktor tak sa môžu úverové 

prostriedky ponížiť.  



Pani poslankyňa Zahradníková – na predchádzajúcom zastupiteľstve bolo povedané, že prostriedky za 

predaj traktora sa použijú na kúpu nehnuteľnosti domu č. 333, už to neplatí. 

Pán starosta povedal, že pán Lakatoš cenu nezníži, vyšiel z cenou na 25 tis. eur. Ozvala sa sestra pána 

Lakatoša, ktorá nemá vysporiadané vzťahy s majiteľom a bude to riešiť súdnou cestou.  

Pán starosta predložil návrh uznesenia.   

Návrh uznesenia č. 125 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  predĺženie platnosti Univerzálneho úveru o 10 

rokov formou novácie v Prima banka Slovensko, a.s. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje navýšenie Univerzálneho úveru na sumu 150 000,- 

eur v Prima banka Slovensko, a.s. 

 

    

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   5 

Proti             X  1 

Zdržal sa              0  

 

 

 

 

 

 

K bodu č.9 – Návrh na vyhotovenie obrazovo – zvukového záznamu z rokovania OZ 

 

       Podnet na vyhotovovanie obrazovo-zvukového záznamu z rokovania OZ predložila pani 

poslankyňa Zahradníková. Zatiaľ nevieme čo by daná služba stála, ak bude záujem 

preskúmajú sa možnosti.  

Pani poslankyňa Zahradníková povedala, že v minulosti ponúkol takúto službu na 

vyhotovovanie zvukového záznamu pán Mlatec, nevie či je to ešte aktuálne.   

Pán poslanec Remeň oznámil, že zvukový záznam sa vyhotovoval keď bol starosta pán 

Blaškovič. 

Pán poslanec Blaškovič povedal, že jeden krát bolo nahrávaný zvukový záznam, ale nie 

oficiálne cez Ocú. Jedine sa ozvučovalo zastupiteľstvo.  

Pani poslankyňa Zahradníková povedala, že občania majú záujem o to čo sa v obci deje, 

vidno to podľa vzhliadnutí zápisníc OZ na stránke obce. Zasadnutí OZ sa však nezúčastňujú. 

Zakúpenie potrebného zriadenia nie je finančne náročné.   

Pán poslanec Blaškovič povedal, že  v susednej obci Pl. Vozokanoch majú na stránke obce 

zvukový záznam zo zasadnutia OZ. Myslí si, že vyhotovovanie zvukového záznamu  nie je 

problém. Potrebná technika sa dá kúpiť za prijateľné ceny.   

Pán starosta dal hlasovať za predložený návrh pani poslankyni Zahradníkovej.  

 



 

 

 

Návrh  uznesenia č.126 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  návrh na vyhotovovanie  zvukového záznamu 

z rokovania 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. 10 – Rôzne 

 

 

       Pán starosta informoval:  

a/ Predaj traktora -  máme záujemcu o kúpu traktora za sumu 22 tis. eur, je to ponuka cez 

internet cez verejné obstarávanie. Pán starosta dal o návrhu  predaja traktora hlasovať. 

 

 

 

Návrh  uznesenia č.127 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  spôsob predaja hnuteľného majetku obce  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.  Predmetom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

hnuteľný majetok obce - traktor ZETOR MAJOR 80, ŠPZ – LV 232 YS.  

 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že uvedený traktor Zetor Major je pre obce 

prebytočný. Predmetné vozidlo z hľadiska príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie je 

hospodárne držať a prevádzkovať.   

 

 

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.128 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  predaj  hnuteľného majetku obce  v zmysle 

ustanovenia § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p.  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. Predmetom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

hnuteľný majetok obce - traktor ZETOR MAJOR 80, ŠPZ – LV 232 YS.  

  

Predajná cena za predmet predaja bola stanovaná uznesením OZ  vo výške 22 000,- eur. 

 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že uvedený traktor Zetor Major je pre obce 

prebytočný. Predmetné vozidlo z hľadiska príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie je 

hospodárne držať a prevádzkovať.   

 

 

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  

 

 

 

b/ Hrob Martina Čulena a Jozefíny Sablakovej – oprava cez občianske združenie bezodplatne. 

 Máme darovaciu zmluvu na sumu 5 000,- eur účelovo viazaných na opravu týchto hrobov aj 

s príjazdovou cestou.  

 

c/ Chodník pri ceste – smetisko, odpad  ktorý sa nachádza pri obecnom  úrade je plánovaný 

ako podklad pre parkovisko a výstavba chodníka popri ceste I. tr. Projektová dokumentácia je 

pripravená na chodník od autobusovej zastávky po hlavnej ceste po cestu smerom do kostola.  

V rámci výzvy sme mali možnosť žiadať o NPF , sme obec kde sa nachádza rómska 

komunita.  Termín na podanie žiadosti je do 14.01.2022. Pán starosta predložil návrh 

uznesenia.  

 

  

Návrh uznesenia č.129 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake súhlasí:  

 

s predložením žiadosti o NFP na SO 

 

- kód výzvy:  OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

- názov projektu: Výstavba chodníkov pre peších a upokojených plôch v obci Čaka  

  ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a územnoplánovacou  

  dokumentáciou 

 



so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z  celkových 

oprávnených výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebeh realizácie projektu 

 

 

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  

 

  

 

d/ Žiadosť o pôžičku  - pán starosta predložil žiadosť pána Martina Gábika o pôžičku vo 

výške 200,- eur. Menovaný nikde nepracuje a je  dlžný obci na poplatku za komunálny odpad 

sumu 154,-eur. Nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti.  

 

 

Návrh uznesenia č.130 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje žiadosť o pôžičku. 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Roman 

Bučko 
Peter 
Blaškovič 

Štefan 
Ďuriš 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za        0 

Proti X  X    X  X  X  X  6  

Zdržal sa              0  

 
 

K bodu č 11 – Diskusia 

   

 

Pani poslankyňa Hanusová -  v cintoríne je veľký murovaný kríž ktorý je vo veľmi zlom 

technickom stave a je veľkým nebezpečenstvom pre návštevníkov cintorína. Možno by bolo 

vhodné ho odstrániť a dať namiesto kríž z agátu. 

Pán starosta povedal, že sa rozprával s pánom farárom, ktorý nemá námietky. Rozprával sa s 

pánom Špaňom, ktorý je ochotný kríž spraviť.  

Viac diskusných príspevkov nebolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu č.12 – Záver 

 

                                                                             

       Pán starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť na riadnom zasadnutí. Poprial   

príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, veľa zdravia  a úspešný rok 2022.  

 

  

 

 

                                                                                   Ľudovít  V i g l a š 

                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Emília Hanusová 

                        Peter Blaškovič 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Terézia Haulíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

konaného dňa 21.decembra  2021 

 

 
  

 Uznesenia č. 117 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.  

 

 

 Uznesenia č.118 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake konštatuje, že náhradník Roman Bučko zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca OZ a dňa 21.12.2021 sa stal poslancom obecného zastupiteľstva.  

 

 Uznesenia č. 119 

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

konaného 30.septembra2021.  

 
 

Uznesenia č.120 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie  stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na 

roky 2022 – 2024.  

 

 

 Uznesenia č. 121 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.  

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 na úrovni 

hlavných kategórií v celkovej príjmovej  časti v sume 627 455,- € vo výdavkovej časti v sume 

627 455,- € .  

Návrh rozpočtu na rok 2022 je vyrovnaný.  

  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  v zmysle § 11, odst. 4, písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. vykonávanie zmien rozpočtu obce starostom obce v nasledovnom 

rozsahu:   



- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia  

celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

VZN z roku 2021 zostávajú v platnosti aj pre rok 2022. 

 

 

 Uznesenia č. 122 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2023 a 2024.  

 

 

 

Uznesenia č.123 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správu o kontrolnej činnosti HK  - plnenie 

niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona o E-GOVERNMENTE a príslušných 

podzákonných predpisov upravujúcich výkon verejnej moci elektronicky. 

 

 

 

 Uznesenia č.124 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2022 

 

 
 

 

 

 Uznesenia č. 125 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  predĺženie platnosti Univerzálneho úveru o 10 

rokov formou novácie v Prima banka Slovensko, a.s. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje navýšenie Univerzálneho úveru na sumu 150 000,- 

eur v Prima banka Slovensko, a.s. 

 

 

 

 Uznesenia č.126 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje návrh na vyhotovovanie zvukového záznamu 

z rokovania OZ. 

 

 



Uznesenia č.127 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  spôsob predaja hnuteľného majetku obce  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.  Predmetom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

hnuteľný majetok obce - traktor ZETOR MAJOR 80, ŠPZ – LV 232 YS.  

 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že uvedený traktor Zetor Major je pre obce 

prebytočný. Predmetné vozidlo z hľadiska príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie je 

hospodárne držať a prevádzkovať.   

 

 

Uznesenia č.128 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje  predaj  hnuteľného majetku obce  v zmysle 

ustanovenia § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p.  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. Predmetom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

hnuteľný majetok obce - traktor ZETOR MAJOR 80, ŠPZ – LV 232 YS.  

  

Predajná cena za predmet predaja bola stanovaná Uznesením OZ  vo výške 22 000,- eur. 

 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že uvedený traktor Zetor Major je pre obce 

prebytočný. Predmetné vozidlo z hľadiska príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie je 

hospodárne držať a prevádzkovať.   

Uznesenia č.129 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake súhlasí:  

 

s predložením žiadosti o NFP na SO 

 

- kód výzvy:  OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

- názov projektu: Výstavba chodníkov pre peších a upokojených plôch v obci Čaka  

  ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a územnoplánovacou  

  dokumentáciou 

 

so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z  celkových 

oprávnených výdavkov a zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré 

vzniknú v priebeh realizácie projektu 

 

 

Uznesenia č.130 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake neschvaľuje žiadosť o pôžičku. 

 

 

 
                                                                           Ľudovít  V i g l a š 
                                                                                            starosta obce 


