
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 30. júna 2014 
 
 
Prítomní:   
 
Starosta obce: Bc. Peter Blaškovič 
 
Poslanci OZ:  Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján Remeň, MVDr. Miloš Sádovský,  
PhDr. Mikuláš Židišin, Bc. Slavomír Struhár, Anton Bielik 
  
Kontrolór obce: Ing. Mgr. Pavol Farkaš 
  
Občania obce: podľa prezenčnej listiny –  10 
 
Neprítomný ospravedlnený poslanec OZ: Ing. Peter Špaňo 
 

 
Program:  1. Otvorenie 
                  2.  Kontrola vlastných  uznesení  
                  3.  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 
                  4.  Záverečný účet obce  
                  5.  Primerané uplatnenie zákonníka práce v otázke dovolenky starostu obce 
                  6.  Rôzne 
                  7.  Diskusia 
                  8.  Záver 
                   
 
 
 
R O K O V A N I E 
 
 
 

 
K bodu č. 1 – Otvorenie 
 
     Rokovanie OZ otvoril starosta obce, pán Peter Blaškovič , privítal  prítomných poslancov 
a občanov obce. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné prítomní  6 poslanci. 
Za overovateľov zápisnice určil pána  poslanca  Židišina  a pána poslanca Bielika. 
Za zapisovateľku určil pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú. 
Oboznámil prítomných s programom rokovania o ktorom dal hlasovať. 
Hlasovanie:  Za : 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 
 
  

 



K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení 
  
     Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia č. 23 z riadneho zasadnutia OZ 
konaného 27.03.2014. Pripomienky ku kontrole uznesenie neboli.  
OZ zobralo kontrolu uznesenia na vedomie.  
 
 
 
K bodu č. 3 – Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu  
 
       Pán starosta vyzval hlavného kontrolóra obce pána Farkaša o prednesenie stanoviska 
k návrhu záverečného účtu za rok 2013.  
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013 tvorí súčasť zápisnice. 
Pán poslanec Remeň sa spýtal pána kontrolóra obce či mal návrh záverečného účtu 
k dispozícii, či z toho zostavoval  stanovisko, pretože on nedostal k preštudovaniu žiaden 
materiál.  
Pán kontrolór povedal, že mal k dispozícii materiál. 
Pán poslanec Remeň ďalej povedal, že záverečný účet je dôležitý dokumenty, ktorý mal byť 
doručený, pretože on vlastne nevie čo má schvaľovať. Nemá čas študovať materiál na 
vývesnej tabuli obce. Materiál mal byť doručený.  
OZ zobralo stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu  záverečnému účtu obce za 
rok  2013 na vedomie.      
                   
  
 
K bodu č. 4 – Záverečný účet obce za rok 2013 
 
 
     Pán starosta poznamenal, že pripomienka pán poslanca Remeňa patrila skôr k tomuto 
bodu. Ospravedlnil sa, že materiál nedostali poslanci v písomnej forme, ale materiál bol 
zverejnený na vývesnej tabuli a stanovisko hlavného kontrolóra si poslanci vypočuli. 
Pán poslanec Sádovský povedal, že kontrolórovi verí a že stanovisko k záverečnému účtu je 
z jeho strany v poriadku, ale materiál mal dostať každý poslanec na preštudovanie domov 
a mať materiál k dispozícií. Správa sa nedá čítať na chodbe obecného úradu.      
Pán poslanec Struhár povedal, že nemá dôvod nedôverovať pánovi kontrolórovi i keď nemal 
materiál k dispozícii. 
Viac pripomienok nebolo pán starosta dal o predloženom návrhu záverečného účtu za rok 
2013 hlasovať s výrokom : celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výrad. 
 
Hlasovanie: Za : 4 ( Struhár, Židišin, Bielik, Sádovský) , proti: 0, zdržal sa: (Remeň,   
                    Hanusová) 
 
 
 
 
K bodu č. 5 – Primerané uplatnenie zákonníka práce v otázke dovolenky starostu obce 
 
 
     Predsedajúci povedal, že k tomuto bodu majú poslanci dôvodovú správu, ktorú predniesol. 
Povedal, že schválením sa upravia staré neduhy ktoré boli v rámci čerpania dovolenky. 



Vyzval poslancov na pripomienkovanie alebo podanie návrhu. 
Pán poslanec Remeň povedal, že doteraz sa tiež riadilo zákonom a vychádzalo sa zo zákona, 
nebola urobená žiadna krivda. Starosta predložil požiadavku ktorú je možné v zmysle zákona 
schváliť, jedná sa o dodatkovú dovolenku. Žiada však o schválenie len pomernej časti 
dovolenky a to od:  1.7.2014 do konca volebného obdobia.   
Pán poslanec Bielik povedal, že on to pochopil tak, že doteraz dovolenku starostovia poberali, 
len to nebolo schválené OZ. 
Pán poslanec Sádovský je tiež za to, aby sa dodatková dovolenka schválila ale len v pomerná 
časť od 1.7.2014. Spýtal sa pani ekonómky, či predchádzajúci starosta mal dodatkovú 
dovolenku.  
Pani ekonómka odpovedala, že predchádzajúci starosta nemal dodatkovú dovolenku. 
Viac pripomienok nebolo starosta dal hlasovať o prijatí uznesenia: 
S poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov – v otázke dovolenky starostu 
považuje za primerané uplatnenie zákonníka práce (zák. č. 311/2001Z.z. v znení neskorších 
predpisov), že starosta má nárok na dovolenku v rovnakej výmere ako ostatný zamestnanci 
v rovnakej vekovej skupine  do konca volebného obdobia v pomernej časti s účinnosťou od 
1.7.2014.  
  
Hlasovanie: Za : 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
      
 
K bodu č. 6 – Rôzne  
 
        V tomto bode starosta informoval poslanecký zbor o tom, že pani riaditeľka oznámila, že 
zlúči 2. a 3 ročník, pre  nízky počet žiakov, ale aj  aby sa ušetrili finančné prostriedky na chod 
školy.  V novom školskom roku bude v škole  80 žiakov zo súčasných 90. Pokles žiakov sa 
odrazí aj vo finančných prostriedkoch, ktoré sa dostávajú na počet žiakov. 
Pán poslanec Struhár sa spýtal, či  zlúčením ročníkov bol prepustený aj nejaký učiteľ. 
Pán starosta povedal že nie, pani riaditeľka upravila úväzky. Týmto krokom sa ušetrí 47% 
úväzku, čo nie je ani polovica úväzku a cca 2000,- Eur do konca roka.  
Pán poslanec Židišin – znížil sa počet žiakov v škole, tým sa znížia aj dotácie na žiaka, 
pokryjú finančné prostriedky ktoré sa dostanú náklady na prevádzku školy. 
Pán starosta odpovedal že náklady sa nepokryjú, napr. v máji sme dostali finančné prostriedky 
vo výške 15 480,-Eur z toho 15 153,- Eur boli mzdy zamestnancov. Zvyšok finančných 
prostriedkov nepostačuje ani na uhradenie elektrickej energie, ktorá sa mesačne uhrádza vo 
výške 470,- Eur. Je namieste otázka ako budeme túto situáciu riešiť. Pri takomto chode školy 
by obec musela doplácať na prevádzku školy cca 14 000,- Eur na školský rok, čo z rozpočtu 
obce nie je možné. Obec prispieva na prevádzku školy. V roku 2013 sme poskytli 3 000, Eur 
v tomto roku už 4 000,- Eur ( úhrada faktúry za uhlie). 
Pán poslanec Židišin sa spýtal, zmenil  sa počet tried , zmenil sa aj počet učiteľov. 
Pán starosta odpovedal, že počet učiteľov sa nezmenil. Riešenie by bolo možno v tom, keby 
sa prepustila jedna pani učiteľka, ktorá je dôchodkyňa vyše 70 ročná. Učí slovenčinu, ale 
máme ešte jednu pani učiteľku slovenčinárku. Týmto riešením by sa ušetrilo na mzde 14 000,- 
Eur. 
Pán poslanec Remeň povedal, že je tu pani riaditeľka, ktorá nech povie svoju odbornú stránku 
a svoj pohľad. Čo hovorí starosta je z pohľadu obce. Je potrebné riešiť túto situáciu, nájsť 
koncenzus, veď školu navštevujú naše deti.  



Pán poslanec Struhár sa spýtal, prečo takáto dôležitá vec nebola v programe. 
Pán starosta odpovedal, že keď pripravoval program zasadnutia OZ, nemal vyjadrenie 
riaditeľstva školy. 
Pani riaditeľka ZS s MŠ povedal, že prekáža jedna pani učiteľka, ale počet hodín sa učiť 
musí, to je dané. Hodiny ktoré učí pani  učiteľka niekomu musí prideliť, ako nadčasy. Žiaci 
nemôžu byť bez tých hodín. V škole je 7 učiteľov ktorý majú skrátený úväzok a to z toho 
dôvodu že učia ešte niekde inde. Jedna pani učiteľka slovenčiny je absolventka, začínajúca 
učí 4 triedy slovenčiny. Pani učiteľka Bónová učí 8. a 9. ročník slovenčinu, je to požiadavka 
aj niektorých rodičov ale aj riaditeľstva školy. Pod jej vedením sa dosahujú v monitoringu 
v slovenčine veľmi dobré výsledky. 
Pani učiteľka Sádovská – ide aj o to aby škola mala nejaké výsledky, keď chceme dobre 
obstáť celoštátne a teraz ich aj dosahuje. Nová pani učiteľka začína ona postupne do toho 
príde. 
Pán starosta povedal, že celkový problém je financovanie školy, nemôže predsa obec 
doplácať alebo financovať celý chod školy. 
Pán poslanec Židišin povedal, že by sa nemala znížiť úroveň učenia. Pri menšom počte žiakov 
v triede sa učiteľ po odbornej stránke môže viac venovať žiakom. Obec ako zriaďovateľ je 
vôbec schopná finančne zabezpečiť chod školy z nejakých finančných zdrojov, keď nemá 
vlastné financie.    
Pán starosta povedal, že obec by sa musela zadlžovať, pretože na chod školy na tovary 
a služby je potrebné na školský rok 20 000 ,- Eur. 
Pani ekonómka povedala, že obec si môže zobrať krátkodobý úver, ktorý však musí do roka 
splatiť, alebo úver na investičnú akciu. Financovanie školy nie je investičná akcia. 
Pán poslanec Struhár povedal, že nie je dôvod držať starú pani učiteľku na škole ktorá má 
najvyšší plat, keď máme mladé schopné učiteľky a podstatne za nižší plat.  
Pán starosta povedal, že nejde o osobnú pomstu voči pani učiteľke, ale je potrebné zohľadniť 
možnosti a záujmy obce. Musíme nájsť nejaké riešenie ako sa z tejto situácie dostať,  pretože  
finančné prostriedky nebudú postačovať a obec nemôže financovať celý chod školy.  
Pri 80 žiakoch na jedného žiaka dostaneme 172,- Eur na mesiac čo je spolu 13 760,- Eur, ale 
len na mzdy je potrebné 15 460,- Eur. Obec by každý mesiac musela prispieť 1700,- Eur ale 
z čoho. 
Pán poslanec Remeň povedal, že túto situáciu teraz na zasadnutí nevyriešime. Je potrebné  
spoločne prehodnotiť celú situáciu. Je možno potrebné spraviť nejaký ústupok zo strany 
riaditeľstva školy, pretože tu ide o financie.  
Pán starosta navrhol pani riaditeľke nájsť novú koncepciu riešenia za nejaké časové obdobie 
a potom spoločné stretnutie ohľadom financovania školy.  
Pán poslanec Sádovský navrhol, aby si riaditeľstvo školy spravilo nový návrh, taktiež 
zriaďovateľ ale našlo sa spoločné riešenie. Medzi dvomi návrhmi sa určite dá niečo doriešiť. 
Je potrebná ústretovosť voči sebe.   
 
Stretnutie sa uskutoční v piatok 4. júla 2014 na obecnom úrade. 
 
Pán poslanec Remeň sa spýtal, ako postupuje riešenie garáže pre služobné auto. 
Pán starosta povedal, že garáž je objednaná, len je potrebné vybetónovať plochu pod garáž. 
Začína sa s výkopovými prácami v priebehu dvoch týždňov by to mali byť hotové. Garáž 
bude plechová. 
 
Pán poslanec Bielik sa spýtal kosenie v obci nezamestnanými občanmi.  
Pán starosta povedal, že od 1.7.2014 platí zákon o aktivačnej službe. Nezamestnaný keď chce 
dostať dávku v hmotnej núdzi si musí odpracovať mesačne 32 hodín. Na obci budeme mať 12 



ľudí . Je pridelený koordinátor , ktorý má na starosti 3 obce. Máme pomocnú koordinátorku 
ktorá je z obce, cez ktorú sa budú riadiť práce. Koordinátor bude dochádzať do obce každý 
deň. Náradie pre aktivačných pracovníkov musí zakúpiť obec.    
 
 
 
K bodu č. 7 – Diskusia  
 
Ing. V. Petrík v diskusnom príspevku poďakoval poslancom OZ a starostovi obce za 
poskytnuté finančné prostriedky pre jeho chorú dcéru Alicku. Vďaka poskytnutým 
finančnými príspevkom Alicka sedí , má očný kontakt. 
Pán starosta zaželal Alicke pevné zdravie, aby  sa jej zdravotný stav len a len zlepšoval. Do 
budúcna sa finančné prostriedky poskytnú podľa možností.    
Viac diskusných príspevkov nebolo.  
Starosta prečítal návrh uznesenia.  
 
 
K bodu č.8 – 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 
                        Anton Bielik 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Terézia Haulíková       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

U Z N E S E N I E č. 24 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE 

konaného dňa 30. júna 2014 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Čake:  
 
 
A .  berie na vedomie:  
 
  1.  kontrolu uznesenia č. 23 z riadneho zasadnutia OZ konaného 27.03.2014         
  2.  stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013 
 
 

 
B.   s ch v a ľ u j e : 
 

1. záverečný účet obce za rok 2013 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje  
bez výhrad  
 

2. s poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov – v otázke 
dovolenky starostu považuje za primerané uplatnenie zákonníka práce (zák. č. 
311/2001Z.z. v znení neskorších predpisov), že starosta má nárok na dovolenku v 
rovnakej výmere ako ostatný zamestnanci v rovnakej vekovej skupine  do konca 
volebného obdobia v pomernej časti s účinnosťou od 1.7.2014.  
 
 
 

 
 

  
                                                                                       Peter  B l a š k o v i č  
                                                                                               starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Mikuláš Židišin  
                         Anton Bielik  
 
 
Zapisovateľka: Terézia Haulíková 


