
 

 

Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 24. novembra  2022 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny –  starosta obce 

-  poslanci OZ     

-  kontrolór obce 

-  predsedníčka MVK 

 

Občania obce: podľa prezenčnej listiny –  7 

 

Program: 

 

Slávnostná časť 

     1.  Otvorenie  

     2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     3.  Oznámenie  výsledkov voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 

     4.  Zloženie  sľubu novozvoleného starostu obce 

     5.  Zloženie  sľubu novozvolených poslancov  obecného zastupiteľstva 

     6.  Vystúpenie starostu obce 

 

Pracovná časť 

 

     7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

     8. Menovanie zástupcu starostu obce a poverenie  poslanca, ktorý bude oprávnený  

         zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

     9.  Určenie sobášiaceho poslanca 

    10. Zriadenie komisií pri  OZ a voľba ich  predsedov 

    11. Určenie platu starostu 

    12. Diskusia 

    13. Záver  

 

 

1. Slávnostná časť 

 

 

1. Otvorenie 

 

         Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ otvoril starosta obce, pán Ludovít Viglaš. 

Privítal všetkých prítomných.  

 

 

2. Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice 
 

       Za zapisovateľku bola určená pani Terézia Haulíková, za overovateľov pani poslankyňa 

Hanusová  a pán poslanec  Sádovský. 

 

 



 

 

 

3.  Oznámenie  výsledkov voľby starostu  a poslancov obecného zastupiteľstva 
 

       Informáciu  o výsledku voľby starostu obce a  volieb do obecného zastupiteľstva   

predniesla predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Anna Viglašová (príloha zápisnice). 

Následne odovzdala osvedčenie o zvolení starostovi obce.   

 

 

4.  Zloženie a podpísanie  sľubu novozvoleného starostu obce  

 

        Novozvolený starosta obce pán Ľudovit Viglaš zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce (príloha zápisnice). 

 

 

5.  Zloženie a podpísanie  sľubu novozvolených poslancov OZ  
 

        Novozvolení poslanci:  Mgr. Štefan Baniar, Roman Bučko, Mgr. Peter Blaškovič, 

  Bc. Emília Hanusová,  MVDr. Miloš Sádovský,  Bc. Monika Zelinová,  zložili  do rúk  

 starostu obce zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva (príloha zápisnice). 
 Novozvolená poslankyňa Ing. Hana Viglašová ospravedlnená, pre pracovnú cestu sľub  

 nezložila.  

 

 

6.  Vystúpenie starostu obce 

 

     V úvode svojho príhovoru privítal všetkých poslancov a prítomných občanov obce. 

Nadchádzajúce volebné obdobie bude náročné najmä kvôli energetickej kríze a opatreniam 

s tým spojené. V dôsledku nárastu cien bude potrebné prijať aj nepopulárne opatrenie , 

upraviť VZN. Bude prihliadať aj na možnosti obyvateľov, aby sa všetka záťaž nepreniesla na 

občanov. Dôležité bude aj príprava a schválenie rozpočtu na nadchádzajúce obdobie. 

V súčasnosti máme schválený projekt „ Wifi pre teba“,  ktorého súčasťou je 8 kamier, ktoré 

budú  rozmiestnené v obci tak, aby prispeli k bezpečnosti a ochrane občanov.  Verí, že 

novozvolení poslanci OZ budú spolupracovať a aktívne sa zapájať do diania obce.  Poďakoval 

všetkým voličom za účasť na komunálnych voľbách osobitne tým, ktorý mu  prejavili dôveru 

a dali  svoj hlas. Sľub skladá 7 krát. Vo svoje práci bude naďalej pokračovať pre blaho 

a potreby  občanov  a obec naďalej zveľaďovať.   

    

 

Pracovná časť 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov a rokovanie OZ je 

uznášania schopné. Predniesol na schválenie program.  

       

Program: 
                  8. Menovanie zástupcu starostu obce a poverenie poslanca,  ktorý bude  

                     oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                  9. určenie sobášiaceho poslanca 

                 10. Zriadenie komisií pri OZ, a voľba ich  predsedov 



 

 

                 11. Určenie platu starostu 

                 12. Diskusia 

                 13. Záver 

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan 

Baniar 
Roman  
Bučko 

Peter  
Blaškovič 

Emília 
Hanusová 

Miloš 
Sádovský 

 Monika   
Zelinová 

Celkom 

Za X  X  X  X  X    X  6  

Proti                0 

Zdržal sa                0 

 

 

 

8. Menovanie zástupcu starostu obce a poverenie poslanca , ktorý bude oprávnený   

    zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

   

     Starosta obce oznámil, že v zmysle ustanovení § 13b ods. 1 zákona 369/1990 Z.z. NR SR 

poveruje poslanca OZ v Čake, MVDr. Miloša Sádovského, zastupovaním starostu. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že starosta obce poveruje zastupovaním starostu 

obce MVDr. Miloša Sádovského.  

 

Zároveň predložil návrh na poverenie poslanca OZ,  MVDr. Miloša Sádovského zvolávaním 

a vedením  zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta , ods. 5 

piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.   

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Čake poveruje  poslanca MVDr. Miloša Sádovského                     

zvolávaním a vedením  zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta , ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.   

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan 

Baniar 
Roman  
Bučko 

Peter  
Blaškovič 

Emília 
Hanusová 

Miloš 
Sádovský 

 Monika   
Zelinová 

Celkom 

Za X  X  X  X  X    X  6  

Proti                0 

Zdržal sa                0 

 

 

 

 

9. Určenie sobášiaceho poslanca 

 

        Návrh na určenie sobášiaceho z radov poslancov OZ predložil starosta obce. 

 

Návrh na uznesenie: 



 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake poveruje sobášením poslanca v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 

36/2005 Z.z. o rodine pre toto volebné obdobie MVDr. Miloša Sádovského, Mgr. Petra 

Blaškoviča. 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan 

Baniar 
Roman  
Bučko 

Peter  
Blaškovič 

Emília 
Hanusová 

Miloš 
Sádovský 

 Monika   
Zelinová 

Celkom 

Za X  X  X  X  X    X  6  

Proti                0 

Zdržal sa                0 

 

 

 

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov 
 

         Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií OZ. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Čake zriaďuje komisie OZ a to: 

a)  komisia ekonomická 

b)  komisia kultúrna 

c)  komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku 

d)  komisia na ochranu verejného záujmu, podľa čl.7 odst.5 zákona č. 357/2004 Z.z.  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan 

Baniar 
Roman  
Bučko 

Peter  
Blaškovič 

Emília 
Hanusová 

Miloš 
Sádovský 

 Monika   
Zelinová 

Celkom 

Za X  X  X  X  X    X  6  

Proti                0 

Zdržal sa                0 

 

 

Starosta obce predložil návrh na voľbu predsedov jednotlivých komisií obecného 

zastupiteľstva. 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake volí:  

a) predsedu komisie ekonomickej:  MVDr. Miloš Sádovský 

b) predsedu komisie kultúrnej: Bc. Emília Hanusová 

c) predsedu komisie pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku: 

    Mgr. Peter Blaškovič 

d) predsedu  a členov komisie na ochranu verejného záujmu: MVDr. Miloš Sádovský,  

     členovia: Bc. Monika Zelinová, Roman Bučko   

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan 

Baniar 
Roman  
Bučko 

Peter  
Blaškovič 

Emília 
Hanusová 

Miloš 
Sádovský 

 Monika   
Zelinová 

Celkom 

Za X  X  X  X  X   X  6  

Proti                0 

Zdržal sa                0 



 

 

 

11.  Určene platu starostu 

 

    Podľa § 3, odsek 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, patrí starostovi 

plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca  v NH na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce 

zaokrúhlený na celé € nahor. S ohľadom na počet obyvateľov obec Čaka v rozmedzí 501 do 

1000, ide konkrétne o násobok 1,83.  

 

Výpočet : 

Priemerná mzda v NH  za rok 2021 = 1211,-€  x 1,83  násobok =  2217,- Eur 

OZ môže tento plat rozhodnutím zvýšiť najviac o 60%. 

 

Doteraz plat starostu bol zvýšení o 20 % , starosta sa spýtal,  či má niekto z poslancov iný 

návrh.  

 

Pán poslanec Blaškovič navrhol ponechať základ do marca 2023 , kedy sa prehodnocuje plat 

starostu a potom  navýšenie podľa toho, ako sa zmení ekonomická situácia, ceny energií. 

Obec má úvery a potrebuje šetriť.  

 

Pán starosta povedal, že plat sa schvaľuje teraz a nie v marci.   

Dal  hlasovať o návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Blaškoviča a to, aby starostovi bol 

priznaný základný  plat bez navýšenia. 

 

   

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan 

Baniar 
Roman  
Bučko 

Peter  
Blaškovič 

Emília 
Hanusová 

Miloš 
Sádovský 

 Monika   
Zelinová 

Celkom 

Za     X        1  

Proti X  X    X  X    X  5 

Zdržal sa                0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake  určuje  v súlade so zákonom NR SR č, 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov mesačný plat   starostu obce Ľudovíta Viglaša vo výške 2 217,- € a jeho 

zvýšenie o 20%. 

 

 

 

12. Diskusia 

 

     Slovo si v úvode diskusie zobral starosta.  Povedal, že je potrebné nanovo pripraviť Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja/PHSR/ našej obce na ďalších 5 rokov. Požiadal všetkých  

poslancov, aby mu do najbližšieho zasadnutia OZ, ktoré sa uskutoční 15.decembra 2022 

zaslali e-mailom  svoje návrhy, ktoré by bolo potrebné do PHSR zapracovať. PHSR zahŕňa 

všetky oblasti života obce a je potrebný aj pri podávaní projektov o NFP.   

 

Pán poslanec Baniar vo svojom diskusnom príspevku reagoval  na výsledky volieb a nízku 

účasť občanov vo voľbách. Zažili sme pandémiu, ktorá obmedzila nielen kultúrno-



 

 

spoločenský život v obci, ale odrazila sa i na životoch nás, ľudí. Ľudia zostali bez záujmu, 

hlavne vecí verejných. Do budúcna musíme viac ľudí motivovať, pre verejný život. Bude rád 

ak sa do aktivít v prospech obce zapojí čo najviac obyvateľov. Naša obec je pekná, ale je 

potrebné ju viac zviditeľniť. Pritiahnuť do diania prospech obce aj tých čo majú rôznorodejšie 

názory. Je potrebné do spoločenského diania obce zapojiť mládež, mladých ľudí.  

 

 

Pán poslanec Sádovský súhlasil s názorom pána poslanca Baniara. Je určitý úpadok, čo sa 

týka vecí verejných, ale musíme začať každý od seba a ľudí aktivovať do diania obce. 

V minulosti bolo prínos napr. aj v tom, že sa hrával každý týždeň futbal, stretávalo sa určité 

množstvo ľudí. Sú tu aj ekonomické veci, ktoré musíme akceptovať. Máme stále menej detí 

v škole, čo je tiež určité negatívum pre obec. Nebol záujem ani o nájomné byty. Mladý 

nemajú priestor, kde by sa mohli stretávať.  Máme zriadené komisie pri OZ, je potrebné, aby 

boli aktívne. V minulosti boli zriadené poslanecké obvody, podľa bydliska poslancov, možno 

by bolo dobre ich obnoviť.  

 

Pán starosta na margo prednesených príspevkov poprosil novú poslankyňu pani Zelinovú, aby 

v mene mladých ľudí v našej obci prinášala na zasadnutia OZ nejaké postrehy, názory od 

mladých v prospech aktivít obce.  Možno pomôžu aj neformálne stretnutia na aktivizáciu 

občanov obce.  

Z organizačné hľadiska je potrebná komunikácia, požiadal poslancov, aby komunikovali 

s ním buď telefonicky alebo prostredníctvo e-mailu.  

Najbližšie pripravujeme  vianočné trhy 10.12.2022, silvestrovské posedenie s kapustnicou. 

 

Pani poslankyňa Zelinová  povedala, že sa pokúsi o to, aby bola mládež viac aktívna v dianí 

obce. Sú aktivity, ktoré sa robia v obci a sú úspešné, ale sú aj také na ktoré  mladí  ľudia 

neprídu.   

 

Pán poslanec Blaškovič  sa spýtal, ako pokračuje rekonštrukcia obecného úradu.  

Pán starosta povedal, že termín dokončenia je február 2023, čo zapríčinil aj nárast cien. 

Požiadali sme o navýšenie finančných prostriedkov cca 10 tis eur, zatiaľ však nemáme 

vyjadrenie.  

 

   

 13. Záver 

 

           Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval všetkým poslancom a občanom za 

účasť na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pripomenul, že najbližšie 

zasadnutie sa uskutoční 15.12.2022. 

      

 

 

                                                                                    Ľudovít  V i g l a š 

                                                                                         starosta obce 

 

Overovatelia:   Emília Hanusová 

                        Miloš Sádovský 

 

Zapisovateľka: Terézia Haulíková 

 



 

 

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

konaného dňa 24. novembra  2022 

 
 

  

Uznesenie č. 1 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie  výsledky voľby starostu  a volieb poslancov 

obecného zastupiteľstva.  

 

 

 

 Uznesenie č. 2 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake konštatuje, že:  

 

- novozvolený starosta obce p. Ľudovit Viglaš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  

  obecného zastupiteľstva: Mgr. Štefan Baniar, Roman Bučko, Mgr. Peter Blaškovič, 

  Bc. Emília Hanusová,  MVDr. Miloš Sádovský,  Bc. Monika Zelinová. 

  
 

 Uznesenieč.3 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie vystúpenie starostu .       

 

 

 Uznesenie č.4 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie poverenie poslanca MVDr. Miloša 

Sádovského  vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce Čaka v súlade § 13b ods.1 zák.č. 

369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.    

 

 

 

 

 Uznesenie č. 5 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake poveruje poslanca MVDr. Miloša Sádovského                     

zvolávaním a vedením  zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta , ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.   

 



 

 

 Uznesenie č.6 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake poveruje sobášení v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 36/2005 Z.z. 

o rodine pre toto volebné obdobie: MVDr. Miloša Sádovského, Mgr. Petra Blaškoviča. 

 

 

 

 Uznesenie č. 7  

 
Obecné zastupiteľstvo v Čake   a)  zriaďuje :  

 

Komisie – ekonomickú, kultúrnu, životného prostredia a verejného poriadku 

Komisiu na ochranu verejného záujmu, podľa čl.7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z.  

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

 

Obecné zastupiteľstvo v Čake  b) volí:  

 

1. predsedu komisie ekonomickej:  MVDr. Miloš Sádovský 

2. predsedu komisie kultúrnej: Bc. Emília Hanusová  

3. predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku:  Mgr. Peter Blaškovič 

4. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu : MVDr. Miloš Sádovský 

    a členov komisie:  Bc. Monika Zelinová, Roman Bučko  

 

 

Uznesenie č.8 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čake  určuje  v súlade so zákonom NR SR č, 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov mesačný plat   starostu obce Ľudovíta Viglaša vo výške 2 217,- € a jeho 

zvýšenie o 20%. 

 

 

 

 

  

                                                                                       Ludovít  V i g  l a š 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

        


