Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 9. júla 2020
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Mgr. Štefan Baniar, Mgr. Peter Blaškovič Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján
Remeň, MVDr. Miloš Sádovský,
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller
Ospravedlnená poslankyňa OZ : Ing. Andrea Zahradníková
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 5

ROKOVANIE

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, rokovanie OZ je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov pána Remeňa a pána Baniara.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s programom rokovania o ktorom dal hlasovať.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Zloženie sľubu nového poslanca OZ
Kontrola vlastných uznesení
Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2019
Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2019
Plán kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2020
Spolufinancovanie dotácií
Diskusia
Záver

Návrh uznesenia č. 51
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič

Emília
Hanusová

X

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
5
0
0

K bodu č. 2 – Zloženie sľubu nového poslanca OZ
Pretože sa uprázdnil mandát poslanca OZ, nastupuje náhradník Štefan Ďuriš, ktorý zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca OZ do rúk starostu obce.

Návrh uznesenia č.52
Obecné zastupiteľstvo v Čake konštatuje, že náhradník Štefan Ďuriš zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca OZ a dňa 09.07.2020 sa stal poslancom obecného zastupiteľstva.
Pán starosta navrhol pána Štefana Ďuriša za člena komisie na ochranu verejného záujmu,
pretože pán Bučko skončil aj v komisii.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič

Štefan
Ďuriš

Emília
Hanusová

X

x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

X

Andrea
Celkom
Zahradníková
5
0
1

K bodu č. 3 – Kontrola vlastných uznesení
Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia z riadneho zasadnutia OZ
konaného 28.05.2020. Ku kontrole uznesenia neboli žiadne pripomienky.

Návrh uznesenia č. 53
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ
konaného 28.05.2020.

K bodu č. 4 – Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2019
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu vypracoval a predniesol hlavný kontrolór
obce JUDr. Marek Keller.
Informoval, že výsledok hospodárenia obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) je
prebytok vo výške 92 747,82 €.. Z prebytku rozpočtu sa tak vylučujú nevyčerpané účelovo
určené prostriedky vo výške 15 916,76 €. Tieto prostriedky budú zapojené v rozpočtovom
roku 2020 cez príjmové finančné operácie.
Prebytok po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov predstavuje
76 831,06 €. V návrhu záverečného účtu sa navrhuje z prebytku usporiadať schodok
finančných operácií vo výške 84 188,25 €. Rozdiel v schodku finančných operácií vo výške
7 357,19 € sa navrhuje usporiadať z rezervného fondu.
Vo svojom stanovisku odporučil predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2019
schváliť. Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2019 je príloha zápisnice.

Návrh uznesenia č. 54
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie stanovisko HK k návrhu záverečného účtu
obce Čaka za rok 2019
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Štefan
Ďuriš
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
6
0
0

K bodu č. 5 – Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2019
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. 55
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Štefan
Ďuriš
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
6
0
0

Návrh uznesenia č. 56
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje výsledok hospodárenia vo výške 7 357,19 € a jeho
usporiadanie z rezervného fondu.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Štefan
Ďuriš
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
6
0
0

K bodu č. 6 – Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 predniesol kontrolór obce. Pripomienky
ani doplňujúce návrhy neboli. Návrh plánu kontrolnej činnosti je príloha zápisnice.

Návrh uznesenia č. 57
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Štefan
Ďuriš

Emília
Hanusová

X

x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
6
0
0

K bodu č.7 – Spolufinancovanie dotácii
Pán starosta v tomto bode informoval o návrhu úpravy rozpočtu , ktorý pripravila pani
ekonómka z dôvodu, že niektoré investičné akcie neboli v rozpočte zahrnuté pretože
podklady o ich úspešnosti pri zostavovaní rozpočtu obec nemala. Jedná sa o:
- výmena obvod. okien a vchod. dverí na TJ
- použitie dotácie DPO + 5% spolufinancovanie
- likvidácia Almášov dom
- úprava výdavkov RO
- rekonštrukcia PZ dotácia + 5% spolufinancovanie
- výmena strešných okien TJ dot. 100000+3340 spoluf. obce
- práce vykonané na KSC v r. 2019 nad rámec proj.
- splátka z dotácie SFZ výmena strešných okien TJ refund.
Ďalej pán starosta povedal , že je potrebné schváliť čerpanie finančných prostriedkov
z univerzálneho úveru v Prima banke, ktorý máme predpripravený v banke vo výške 30 000,eur. Požiadal poslancov o vyjadrenie.
Pán poslanec Blaškovič sa spýtal či do čerpania úveru bude zahrnutá aj faktúra na KSC,
pretože faktúra je vysoká. Predpokladal, že sa dohodne z dodávateľom a práce naviac zahrnie
do nákladov vy súťažených vo VO. On nezahlasuje za prijatie úveru na túto faktúru. Ostatné
investičné akcie áno.
Pán starosta povedal, že faktúra na KSC vo výške 17 999,99 € je zahrnutá do úveru. Faktúra
je už upravovaná, nakoľko teraz sú tam zohľadnené aj práce ktoré vykonali naši pracovníci
pri rekonštrukcii KSC. Je to podľa výkazu výmer ktorý dostal každý poslanec.
Pán poslanec Remeň povedal, že posúdenie či je to za práce veľa alebo málo sa nedá len tak
laicky posúdiť. On bude hlasovať za úhradu faktúry a prijatie úveru.
Viac pripomienok nebolo, pán starosta predložil návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia č. 58
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje úpravu rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti
podľa priloženej tabuľky k 9.7.2020 a prijatie úveru vo výške 30 000,- eur z Prima banky, a.s.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič

Štefan
Ďuriš

X

Emília
Hanusová
x

X
X

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
4
1
1

K bodu č. 8 – Diskusia
S diskusným príspevkom vystúpil pán starosta. Povedal, že obec vo februári 2020 dostala
nové hasičské motorové vozidlo Iveco Daily, ktoré je pripravené v prípade potreby pomôcť.
Vozidlo má 3 roky obec vo výpožičke, potom prechádza do majetku obce.
Pán poslanec Ďuriš sa spýtal či máme aj DHZ.
Pán starosta odpovedal že máme a jedným členom je aj on. Ďalším členom je pán Bučko,
ktorý sa pravidelne zúčastňuje školení.
Vozidlo po zasadnutí zastupiteľstva je možné obhliadnuť pri KSC.
Pán poslanec Blaškoviča na margo Almášovho domu povedal, že naozaj sa tam prikladá
drobný odpad a možno by bolo vhodné dať od cesty nejakú zábranu, aby sa tam odpad
nevozil.
Pán starosta povedal, že 10. júla 2020 príde geodet na obhliadku a podľa možností bude
firma IBmont, s.r.o odpad odvážať a likvidovať.
Pán poslanec Baniar poznamenal, že už na predchádzajúcich zasadnutiach sa hovorilo
o dome na začiatku obce a neprispôsobivých občanoch, ktorý v ňom žijú. Dom je v exekúcii
a bolo by vhodne sa o to viac zaujímať.
Pán starosta povedal, že komunikoval s exekútorom a vyzýval ho na vytýčenie dražby. Zatiaľ
však bez úspechu. Bude sa však snažiť v tejto veci konať.
Pán poslanec Baniar navrhol objekty bývalého zdravotného strediska, ktorý nie je využitý
ponúknuť buď na prenájom alebo ho odpredať.
Pán starosta povedal, že budova nám efekt neprináša, je v stave v akom je. Pokiaľ aj bola
v prenájme, obec mala stále len náklady. Skôr je za zverejnenie zámeru na odpredaj tejto
budovy.
Pán poslanec Blaškovič povedal, že treba porozmýšľať o ďalších možnostiach využitia
budovy, napr. Dom ľudových tradícii a pod. Koľko by vyšla oprava budovy. Možno by bolo
dobré dať urobiť odhad nehnuteľnosti.
Pán poslanec Baniar povedal, že objekty nie je vhodný na dedinský dom. Je tam problém
s parkovaním a sú iné domy vhodnejšie na tento účel v obci.
Pán poslanec Ďuriš, by uprednostnil využitie tohto objektu na služby pre občanov, pretože tie
služby v obci chýbajú.
Pán poslanec Remeň poznamenal, že občania vedia o tomto priestore. O prenájom budovy
nie je záujem už dlhé roky.
Pán kontrolór oznámil, že obec môže predať majetok zákonným spôsobom. Najvhodnejší
spôsob predaja je vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž, určiť podmienky, ktoré schváli OZ.
Pán starosta navrhol poslancom, aby v priebehu dvoch týždňov zaslali e-mailom podmienky,
návrhy do obchodnej verejnej súťaže na predmetnú budovu. Na najbližšom zasadnutí by sa
mohol schváliť spôsob predaja a podmienky predaja.
Viac pripomienok do diskusie 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 Baniar

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

UZNESENIE
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 9. júla 2020

Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.

Uznesenie č.52
Obecné zastupiteľstvo v Čake konštatuje, že náhradník Štefan Ďuriš zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca OZ a dňa 09.07.2020 sa stal poslancom obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ
konaného 28.05.2020.

Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie stanovisko HK k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2019.

Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.

Uznesenie č. 56
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje výsledok hospodárenia vo výške 7 357,19 € a jeho
usporiadanie z rezervného fondu..

Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok
2020.

Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje úpravu rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti
podľa priloženej tabuľky k 9.7.2020 a prijatie úveru vo výške 30 000,- eur z Prima banky, a.s.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

