Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 19. júna 2019
Prítomní:
Starosta obce Ľudovít Viglaš
Poslanci OcZ:

Mgr. Štefan Baniar, Mgr. Peter Blaškovič, Bc. Emília Hanusová,
Ing. Ján Remeň, MVDr. Miloš Sádovský, Ing. Andrea Zahradníková

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller
Občania obce: podľa prezenčnej listiny: štyria

ROKOVANIE
K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce, pán Ľudovít Viglaš. Skonštatoval, že
na zasadnutí je prítomných šesť poslancov a rokovanie OcZ je teda uznášania schopné.
Zároveň podotkol, že toto zasadnutie je vlastne akýmsi pokračovaním bodu 7 z minulého
zasadnutia OcZ zo 6. 6. 2019, kde návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaka mal byť
znova predložený na prerokovanie OcZ po zasadnutí ekonomickej komisie, na ktorom bol
prítomný aj pán poslanec Mgr. Peter Blaškovič.
Za overovateľov bola určená pani poslankyňa Ing. Andrea Zahradníková a keďže
nebol prítomní pán poslanec Mgr. Ján Bučko, ktorý bol druhým overovateľom na minulom
zasadnutí OcZ, starosta za druhého overovateľa určil pána poslanca Ing. Jána Remeňa, ako
predsedu ekonomickej komisie. Zároveň požiadal overovateľov o dôsledné a včasné
overovanie napísaných zápisníc.
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia OcZ určil pracovníčku OcÚ pani Mgr. Emíliu
Viglašovú.
Starosta oboznámil prítomných s programom rokovania, o ktorom dal hlasovať.
1. Otvorenie
2. Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaka
3. Záver
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci
za
proti
zdržal sa
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x

Peter
Blaškovič
x

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň
x

Miloš
Sádovský
x

Andrea
Záhradníková
x

Celkom
6
0
0

Uznesenie č. 15 – Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OcZ.

K bodu č. 2 – Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaka
Starosta obce sa hneď v úvode prerokovania tohto bodu programu vyjadril
k pripomienkam pána poslanca Mgr. Petra Blaškoviča z minulého rokovania OcZ ohľadne
zverejnenia zmluvy s dodávateľom stravy do ZŠ s MŠ a VO dodávateľa. Zmluva bola na
stránke zverejnená do doby jej platnosti a to bolo do 30.6.2018. Vzhľadom k tomu, že
v dodávke stravy sa pokračovalo bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení
stravovania platný do 31. 8. 2019. Pri zverejňovaní tohto dodatku sa opomenulo upraviť dobu
zverejnenia pôvodnej zmluvy. Náprava bola urobená na druhý deň po upozornení, že táto
zmluva zverejnená nie je. Zmluva je teraz zverejnená bez časového obmedzenia. K VO na
dodávateľa stravy, obec robila prieskum trhu, z ktorého všetky podmienky na dodávku od
samotného procesu spracovania až po dodávku stravy na miesto určenia splnila Súkromná
školská jedáleň Jasová n. o., Jasová.
Starosta oboznámil prítomných poslancov s pripomienkou pani riaditeľky školy, aby
sa nezvyšovala výška poplatku za ŠKD, nakoľko niektorým rodičom robí problém zaplatiť
mesačný poplatok za dieťa navštevujúce ŠKD 5,- Eur.
Ďalej starosta podotkol, že Návrh VZN po zasadnutí ekonomickej komisie nebol
upravovaný v podstatných bodoch čo sa týka príspevkov. Pôvodný Návrh VZN bol na
úradnej tabuli aj webovej stránke vyvesený v zákonom stanovenej lehote. Pripomienky
k návrhu neboli žiadne. Poplatok, ktorý by mali rodičia platiť za réžiu od 1. 9. 2019 ostal
v Návrhu VZN vo výške 0,50 Eur za hlavné jedlo pre žiakov ZŠ s MŠ, ktorým štát poskytne
dotáciu na stravu. Dotácia štátu nebude poskytnutá deťom vo veku 3-4 ročným, ktorým by si
mal zákonný zástupca hradiť stravu spolu s réžiou sám čo vychádza zhruba 39,00 Eur
mesačne za takéto dieťa. Návrh VZN bol upravený odňatím bodu d) odst.2 v Čl. 4 – dospelý
stravník – zamestnanec, týkajúce sa stravovania, ktoré je riešené v zmysle § 152 zákona č.
311/2001 Z. z. a nie je opodstatnenie v návrhu ho uvádzať, tiež bola odstránená formálna
chyba v dátume účinnosti zrušovacieho VZN.
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa k danej téme vyjadrili. Požiadal pána
poslanca Ing. Jána Remeňa ako predsedu ekonomickej komisie o jeho vyjadrenie.
Pán poslanec Ing. Ján Remeň
- komisia zasadala, zápis z rokovania nebol urobený,
nakoľko komisia skonštatovala, že navrhované poplatky sú opodstatnené a z tohto hľadiska
navrhuje, aby predložený návrh VZN bol schválený.
Pani poslankyňa Ing. Andrea Zahradníková - 39,00 Eur je dosť veľa, ten režijný poplatok za
deti v MŠ bez dotácie preniesť na obec, aby sme si v obci zachovali Materskú školu.
Pani Monika Struhárová - z pléna ako rodič sa zapojila do diskusie, táto suma je naozaj pre
niektoré rodiny vysoká, hoci našťastie my vieme uhradiť aj túto sumu, ale sú aj také rodiny,
ktoré na to nebudú mať, aby nedošlo k zníženiu detí z dôvodu, že si MŠ nemôžu dovoliť
a následne k jej zrušeniu. V Čake je dobrá škôlka aj škola, sú tam vynikajúci učitelia.
Pán poslanec Mgr. Peter Blaškovič – navrhuje ponechať poplatky v pôvodnej výške 5,00 Eur
v MŠ aj ŠKD, kde porovnával susedné obce. Tiež pri strave navrhuje upraviť poplatok za
stravovanie detí v MŠ, ktorých sa dotácia štátu netýka.

Starosta po tejto rozprave poslancov k Návrhu VZN požiadal poslancov či môže dať
hlasovať o tomto návrhu tak, že poplatky za MŠ a ŠKD budú ponechané v pôvodnej výške
5,- Eur MŠ, 5,- Eur – domáci a 2,50 Eur dochádzajúci žiaci ŠKD. Režijné náklady pre deti
bez dotácie štátu MŠ 3-4 ročné, bude naďalej uhrádzať dodávateľovi stravy obec.
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Uznesenie č. 16 – Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje VZN č. 1/2019, ktorým sa
určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti podľa úprav prerokovaných na zasadnutí
OcZ 19.6.2019.
Pred záverom rokovania starosta oboznámil poslancov, že dostal ponuku na
spracovanie projektovej dokumentácie a následne na realizáciu projektu Čistička
odpadových vôd. Sme už zaradený na realizáciu tejto aktivity v rámci ZsVS, a.s. na ČOV vo
Farnej, ktorá má spracovanú PD na kanalizáciu obce.
Starosta oznámil poslancom, že bol podaný Projekt na zateplenie, výmenu okien
a dverí obecnej bytovky.
Pán poslanec Mgr. Peter Blaškovič ešte využil príležitosť poďakovať sa starostovi za
občerstvenie pre účastníkov cyklotúry štyroch okolitých obcí a tak aj naša obec prispela
k zdarnému priebehu tohto pekného podujatia organizovaného Červeným krížom.
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol naplnený starosta
poďakoval prítomným za účasť, keďže nasleduje obdobie dovoleniek zaželal všetkým
príjemný oddych a rokovanie ukončil.

Ľudovít V i g l a š
Starosta obce Čaka

Overovatelia:

Ing. Andrea Zahradníková
Ing. Ján Remeň

Zapisovateľka: Mgr. Emília Viglašová

