
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   
konaného dňa 28. júna 2012 

 
 
Prítomní:   
 
Starosta obce: Peter Blaškovič 
 
Poslanci OZ:   Anton Bielik, Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján Remeň,  PhDr. Mikuláš Židišin,   
                        MVDr. Miloš Sádovský, Bc. Slavomír Struhár, Ing. Peter Špaňo 
 
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 9 
 
Ospravedlnený kontrolór obce : Ing. Bc. Pavol Farkas 
 
Program:  1. Otvorenie 
                  2.  Kontrola vlastných  uznesení  
                  3.  Záverečný účet obce za rok 2011  
                  4.  VZN obce o životnom prostredí  
                  5.  Žiadosť firmy DEDRA s.r.o. 
                  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 všetkých prítomných 
poslancov a občanov obce. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné, prítomní 7  poslanci. 
Oboznámil prítomných s programom rokovania o ktorom dal hlasovať. 
Hlasovanie:  Za : 7  proti: 0  zdržal sa:0 
Za overovateľov zápisnice určil pána  poslanca  Bielika  a pána poslanca Sádovského. 
Za zapisovateľku určil pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.  
 
 
K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení 
  
     Pán starosta vyzval zapisovateľku o kontrolu uznesenia č. 13  z riadneho zasadnutia OZ 
konaného 03.05.2012.  
OZ zobralo kontrolu uznesenia na vedomie.  
 
 
 
         



K bodu č. 3 – Záverečný účet obce za rok 2011 
 
       Pán starosta prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Farkaša, ktorý sa pre 
chorobu nemohol zasadnutia zúčastniť. Stanovisko tvorí súčasť zápisnice . V stanovisku 
odporučil OZ návrh záverečného účtu  obce Čaka za rok 2011 a celoročné hospodárenie 
schváliť bez výhrad.   
Pán poslanec Špaňo chcel vedieť, ako sa bude riešiť  nedoplatok na nájomnom v obecnej 
bytovke.  
Pán starosta povedal, že nedoplatok je od jednej rodiny, ktorý sa postupne spláca, je 
vytvorený splátkový kalendár s nájomníkom.  
Viac dotazov nebolo, starosta prečítal návrh uznesenia: 
OZ v Čake schvaľuje záverečný účet obce Čaka a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
OZ v Čake schvaľuje usporiadať  prebytok rozpočtového hospodárenia obce z roku 2011 
v sume 676,-€   na použitie v rozpočte roku 2012 a schodok z akruálneho účtovníctva 
usporiadať  z neusporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov z účtu 428 .   
 
Hlasovanie: Za : 7 proti: 0 zdržal sa:0 
 
 
K bodu č. 4 – VZN obce o životnom prostredí 
 
     Pán starosta predložil návrh VZN obce o životnom prostredí, ktorý prerokoval s komisiou 
ŽP a následne na pracovnom stretnutí s poslancami OZ. Dohodlo sa na úprave tohto VZN 
vypustením čl. 10,11,12,13,14 čo sa týkalo chovu zvierat. Chov zvierat rieši zákon a nemusí 
to byť obsiahnuté vo VZN. Poslanci s týmto návrhom boli oboznámení , občania obce 
k návrhu nepodali pripomienky, starosta dal o návrhu VZN o životnom prostredí hlasovať.  
 
Hlasovanie: Za : 6 proti: 0 zdržal sa: 1 (Špaňo) 
 
Pán poslanec Židišin, navrhol , aby boli následne informovaný občania o najdôležitejších 
ustanoveniach v tomto VZN. 
 
 
K bodu č. 5 – Žiadosť firmy Dedra s.r.o 
 
      V tomto bode pán starosta informoval o žiadosti firmy Dedra s.r.o., ktorá bola adresovaná 
starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu. V žiadosti  sa skratke píše, že spoločnosť Dedra 
s.r.o., zastupuje investičnú skupinu, ktorá má záujem v katastri obce Čaka realizovať výstavbu 
a prevádzku projektu pod pracovným názvom: „BIOENERGETICKÝ KOMPLEX ČAKA.. 
Bude to energetický komplex  založený na báze bioplynu a závodu na výrobu peliet. Ide 
o ekologický projekt, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Aby sa mohlo začať s projektom 
spoločnosť Dedra s.r.o. musí preukázať štátnym, samosprávnym a iným správnym orgánom, 
ktoré budú vydávať predpísané povolenia, možnosť nadobudnúť vlastníctvo pozemkov, na 
ktorých sa má výstavba realizovať. Z uvedeného dôvodu firmy žiada  OZ o schválenie 
a o uzavretie kúpnej zmluvy (zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy) na predaj pozemku 
parcela č. 3272, kat. územie Čaka. V žiadosti sa ďalej uvádza, že splatnosť kúpnej ceny bude 
najneskôr  do 31.12.2012 s tým, že pokiaľ kupujúci do tohto termínu kúpnu cenu nezaplatí, 
kúpna zmluva stratí svoju platnosť a kupujúci nebude mať na tieto pozemky žiadny nárok, t.j. 
zostanú vo výlučnom vlastníctve obce Čaka. 



V závere žiadosti uvádzajú dôvody a výhody realizácie uvedeného projektu, ktoré sú 
nasledovné:  

- ide o projekt ktorý vytvorí cca 100 pracovných miest , ktoré obsadia predovšetkým 
obyvatelia obce Čaka a priľahlých obcí, 

- zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce Čaka, zvýšenie odvodov daní a poplatkov 
pre obec Čaka, čím sa budú môcť realizovať ďalšie vlastné projekty, 

- umiestnenie tohto projektu v kat. území Čaka zvýši aj hodnotu nehnuteľností  v obci. 
Pán starosta povedal, že sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov OZ s konateľom firmy 
pánom Drappanom, ktorý bližšie vysvetlil projekt. Na tomto stretnutí bola navrhnutá aj kúpna 
cena za pozemok a to 1,70€/m2. Celková výmere pozemku je 128535 m2 ornej pôdy. Je to 
lukratívna ponuka, ktorá sa neodmieta. Peniaze z predaja by určite obci veľmi pomohli, 
pretože z prenájmu by sme uvedenú sumu získali tak za 200 rokov. Zmluvu o budúcej zmluve 
by sme dali ošetriť právnikovi a budú sa mať možnosť oboznámiť s ňou aj poslanci.  
 
     Pán poslanec Remeň k tomuto zámeru povedal, že pre obec je to výhodné. Veď už v roku 
2005 bolo prijatých niekoľko uznesení na vykúpenie pozemkov za účelom bioparku, ktorými 
obec mala vstúpiť do tohto projektu a mala mať svoj podiel v projekte. Súčasnosť ukazuje, že 
to nie je až také výhodné, aby obec mala účasť v projekte. Je hospodárka kríza , ktorá sa 
dotýka všetkého a  obec, by sa musela podieľať aj na strate. Obec má ponúknuté za odpredaj 
veľmi pekné peniaze, ktoré by obci veľmi pomohli pri realizácii vlastných zámerov a pohli by 
veci dopredu.    
 
     Pán poslanec Struhár sa spýtal, či firma predložila nejaké materiáli, nejaký náčrt, ohľadom 
bioenergetického komplexu ako sľúbila. 
 
     Pán starosta odpovedal, že zatiaľ nie, ale určite materiál predloží.  Teraz sa vlastne bude 
schvaľovať len spôsob predaja majetku obce. 
 
     Pán poslanec Remeň -  projekt sa vyhotovuje na určité parcelné číslo. Stavebného konania 
sa zúčastňuje aj obec a má právo sa vyjadrovať k predloženému zámeru a ku všetkému.  
 
     Pán poslanec Sádovský  vo svojom vystúpení povedal, že pozemky boli vykupované za 
účelom výstavby. Plán rozvoja obce tiež zahŕňa výstavbu energetického projektu a územie 
kde sa má realizovať. Všetky náležitosti sa dajú obsiahnuť do zmluvy o budúcej zmluve. 
Zmluva nadobudne právoplatnosť, keď budú peniaze za odpredaj pozemku na účte obce. 
Obec si dá do zmluvy  svoje požiadavky, má priestor na to aby zabránila niečomu, čo tam 
nechce mať. Určite je to lukratívna ponuka . Obec má určité obmedzené množstvo finančných 
prostriedkov a tieto peniaze by obci len pomohli. Pozemok obec  odpredá len vtedy, ak budú 
naplnené všetky body zmluvy a zmluva bude skontrolovaná právnikom, teda právne ošetrená, 
aby nedošlo k pochybeniu. 
 
     Pán starosta znovu upresnil, že zatiaľ sa schvaľuje len spôsob predaja majetku. Sú 
stanovené určité zákonné lehoty, ktoré sa musia pri predaji dodržať. Spôsob predaja musí byť 
15 dní zverejnený, až potom môže obec svoj majetok odpredať. Ak je hodnota majetku nad 40 
tisíc Eur ,obec môže majetok v zmysle zákona o majetku obcí  predať z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Navrhol , aby sa určil spôsob predaja majetku na základe § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
 



     Pán poslanec Špaňo - nie je proti výstavbe, ale je proti spôsobu ako sa to rieši. Spôsob je 
veľmi rýchli, stavba by sa mala realizovať už v septembri, čo asi nie je možné.  
Požiadal pána Drappana, aby projekt predstavil aj občanom obce ešte pred podpisom zmluvy. 
Občania majú právo vedieť, čo sa v obci robí a právo vyjadriť sa k projektu.        
  
     Pán poslanec Remeň -  že je určitý spôsob stavebného konania, ktorý má svoj postup, svoj 
proces. Občania budú informovaný, pretože bude potrebné verejné prerokovanie investičného 
zámeru. 
 
     Pán poslanec Sádovský poznamenal -  projekt je vypracovaný v určitých náčrtoch od roku  
2005.  Taký objem finančných prostriedkov  nie je jednoduché zabezpečiť. Ku konkrétnej 
výstavbe sa bude obec vyjadrovať, berie sa do úvahy stanovisko obce. Pozemky musia byť 
pred realizáciou projektu usporiadané. Obec môže aktívne vstupovať do procesu realizácie 
prostredníctvom stavebného konania. Niekde je potrebné začať konkrétne kroky. Do procesu 
vstupuje viac inštitúcii, ktoré môžu kedykoľvek projekt zastaviť, ak nie je niečo v poriadku. 
 
     Pán poslanec Židišin povedal, že máme pozemky na ktoré máme uzatvorené zmluvy 
o prenájme, ako to vieme riešiť.  
 
     Pán starosta povedal, že výpovede na pozemky boli dané, ale určite v rámci dohody  
s nájomcom sa to dá vyriešiť. Je to investičná akcia, takže určite dohoda je možná.   
 
     Pán poslanec Špaňo –  znovu opakoval , že nie je proti projektu ak to bude pre obec 
výhodné, ale v pláne hospodárskeho rozvoja obce sa nachádza ešte starý projekt na výrobu 
bioetanolu, ktorý s týmto nemá nič spoločné. 
 
     Pán poslanec Sádovský povedal, predchádzajúci projekt bol projektovaný na 49 ha, teda 
pôda bola určená na priemyselnú výstavbu, čo je veľké plus. Celý proces stavebného konania 
bude prebiehať v zmysle zákona a obec do tohto procesu vstupuje.  
   
     Pán poslanec Struhár povedal, že nikto nie je proti , len sa treba vyvarovať vecí,  ktoré sa 
nedajú zrealizovať. Susednej obci v Plavých Vozokanoch tiež bolo všetko zabezpečené 
a projekt sa nakoniec nerealizoval.  
 
     Pán poslanec Bielik poznamenal, že projekt bol obšírne prezentovaný, že na výrobu 
energie a peliet sa   vytvorí 100 pracovných miest., čo asi nie je pravda.  Je potrebné aby 
firma povedala víziu projektu a smerovanie projektu.  
 
     Pán starosta povedal, že zatiaľ sa bude schvaľovať len spôsob predaja majetku. Obec si 
určite zmluvu dá ošetriť právnikom. Ešte nikde nie je napísané, že ten majetok sa predá, 
ak to nebude pre obec výhodné a môže sa podpis zmluvy z rôznych dôvodov oddialiť. 
Samotný predaj pozemku sa ešte dnes neschvaľuje, schvaľujeme len spôsob predaja.  Znovu 
navrhol v zmysle zákona o majetku obcí, aby sa určil spôsob predaja majetku na základe 
 § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa za sumu 1,70 eur / m2.  
 
Hlasovanie: Za : 7 proti: 0 zdržal sa:0 
 
 
 



K bodu č. 6 –Rôzne 
 
Pán  poslanec Struhár sa spýtal, ako sa pokračuje  s elektrifikáciou vinohradov. 
Pán Starosta  odpovedal, že zmluvy sú prekontrolované a budú doručené v najbližších dňoch. 
Pán poslanec Židišin chcel vedieť kedy bude opravený obecný rozhlas.  
Pán starosta povedal, že obecný rozhlas sa postupne opravuje. Jedna časť je už hotová, 
zostáva opraviť ešte ulicu kde býva pán poslanec Bielik. 
 
            
K bodu č.7 – Diskusia 
 
Do diskusie nebol žiadny príspevok. Pán starosta diskusiu ukončil a prečítal návrh na 
uznesenie.     
   
 
 
 
 
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:  Anton Bielik 
                       Miloš Sádovský 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka:  Terézia Haulíková  
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E č. 14 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE 

konaného dňa 28. júna 2012 
 

 
Obecné zastupiteľstvo  v Čake:  
 
A .  berie na vedomie:  
 
        1. kontrolu uznesenia č.13 z riadneho zasadnutia OZ konaného 03.05.2012   
       
        2. žiadosť firmy DEDRA s.r.o. – odpredaj pozemku , parcela č. 3272 
            o výmere 128535 m2, kat. územie Čaka, LV č. 2244 
         
       3. stanovisko hlavného  kontrolóra obce  k záverečnému účtu obce za rok 2011  
         
 
 
 
 B.   s ch v a ľ u j e : 
 
        1.  záverečný účet obce Čaka za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad 
 
        2.  usporiadať prebytok rozpočtového hospodárenia obce z roku 2011 v sume 676,-€ 
             na použitie v rozpočte roku 2012 a schodok z akruálneho účtovníctva usporiadať  
             z neusporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov z účtu 428    
      
       3.  VZN obce o životnom prostredí 
 
               
      4.  Na základe §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov     
spôsob prevodu vlastníctva pozemku v kat. území Čaka, LV 2244, parcela č. 3272 o výmere 
128535 m² orná pôda, parcela registra ,,C“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za sumu 
1,70eur/m² 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 
1. Spoločnosť DEDRA s.r.o. už niekoľko rokov zastupuje investičnú skupinu, ktorá má 

záujem v katastri obce ČAKA realizovať výstavbu a prevádzku projektu pod pracovným 
názvom: „BIOENERGETICKÝ KOMPLEX ČAKA“ - energetického komplexu 
založeného na báze bioplynu a závodu na výrobu peliet. V prípade projektu 
„BIOENERGETICKÝ KOMPLEX ČAKA“ ide vo všetkých ukazovateľoch o veľký 
projekt, ktorý vytvorí cca 100 pracovných miest. Tieto miesta obsadia predovšetkým 
obyvatelia obce Čaka a priľahlých obcí. 

2. Na menovaný projekt budú naviazaní dodávatelia, v prvej etape z oblasti stavebníctva, 
neskôr z poľnohospodárskej prvovýroby a strojárenstva. Títo dodávatelia vytvoria ďalšie 
pracovné miesta. Len stručne poznamenávame, že výroba elektriny bude z biomasy, ktorej 
produkcia sa predpokladá priamo miestnymi dodávateľmi. 

3. Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce Čaka zvýši aj odvod daní  a poplatkov pre obec 
Čaka, čím táto bude môcť realizovať ďalšie vlastné projekty. 



4. Vzhľadom na veľkosť realizovaného projektu zvýši sa aj dopyt po občianskych službách 
(napr. kaderníctvo, reštaurácie, inštalatéri a pod.) 

5. Umiestnenie tak významného projektu v katastrálnom území obce Čaka zvýši hodnotu 
nehnuteľností. 

6. Samotný projekt ráta s investíciami do infraštruktúry – cesty, vodovodné rozvody, 
elektrické rozvody a pod., ktoré budú využívať aj obyvatelia obce Čaka a ktoré sa nebudú 
musieť zaplatiť z obecného rozpočtu. 

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


