
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 16. novembra 2015 
 

 

Prítomní:   

 

Starosta obce: Ľudovít Viglaš 

 

Poslanci OZ:   Anton Bielik, Mgr. Ján Bučko,  Ľubomíra Sádovská, MVDr. Miloš Sádovský, 

                        Božena Šimčíková  

 

Neprítomní poslanci OZ : Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján Remeň 

                    

 

Občania obce: podľa prezenčnej listiny –  10 

 

 

 

Program:  1. Otvorenie 

                  2.  Kontrola vlastných  uznesení  

                  3.  Príprava návrhov VZN a rozpočtu obce 

                  4.  Multifunkčné ihrisko 

                  5.  Eurofondy 

                  6.  Diskusia  

                  7.  Záver 

 

                   

                   

 

 

R O K O V A N I E 
 

 

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

 

     Rokovanie OZ otvoril starosta obce, pán Ľudovít Viglaš , privítal  prítomných poslancov 

a občanov obce. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné prítomní 

5 poslanci. 

Za overovateľov zápisnice určil pani poslankyňu  Sádovskú a pána poslanca Bučku. Za 

zapisovateľku  pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú. 

 

Oboznámil s programom rokovania o ktorom dal hlasovať. 

 

 

 

 



Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Anton 

Bielik 
Ján 
Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján Remeň Ľubomíra 
Sádovská 

Miloš 
Sádovský 

Božena 
Šimčíková 

Celkom 

Za x   x  neprítomná neprítomný x  x  x  5 

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

 

 

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení 

  

     Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia č. 5/2015 z riadneho zasadnutia 

OZ  konaného 10.08.2015. Pripomienky ku kontrole uznesenia neboli.     

Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu uznesenia č. 5/2015 na vedomie. 

 

  

K bodu č. 3 – Príprava návrhov VZN a rozpočtu obce  

 

     Pán starosta informoval, že VZN ktoré sú prijaté zostanú v platnosti, okrem VZN 

o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. VZN  je rozpracované 

musí sa dopracovať do 30.11.2015, aby bolo zverejnené 15 dní na pripomienkovanie 

a následne chválené OZ v termíne do 15.12.2015 s účinnosťou od 1.1.2016. Povedal, že vo  

firme Brantner N. Zámky, ktorá nám odpad vyváža sa  zmenil konateľ. Prvotná informácia 

bola 100% navýšenie cien, avšak po rokovaniach máme návrh 0,90€ za vývoz kuka nádoby, 

doteraz bolo 0,67 € + DPH. K tomu sa priráta poplatok za uloženie odpadu na skládku Kolta  

25,-€ za tonu a 5,- € zákonný  poplatok za tonu. Ceny sú bez DPH. 

Pán starosta navrhol zasadnutie ekonomickej komisie k tomuto návrhu na štvrtok 19.11.2015 

o 17.00 hod. a taktiež poslanci ktorý majú záujem môžu sa zasadnutia zúčastniť. Je 

pripravený prehľad o vývozoch a poplatkoch, aby sa našlo konštruktívne riešenie. Uvažovalo 

sa aj o výmene firmy. Po stretnutiach aj so starostami susedných obcí sa však dohodol 

s firmou, že aj triedený odpad ktorý nám doteraz vyvážali Služby Šárovce, ktoré tiež navýšili 

poplatky za vývoz,  bude vyvážať firma Brantner do polovice roka 2016 bezplatne. Najbližší 

vývoz triedeného odpadu sa uskutoční 7.12.2015. 

Príprava rozpočtu – máme od 2 organizácii ktoré sú v obci žiadosti o finančné prostriedky 

z rozpočtu obce na rok 2016, ešte podáva žiadosť aj FS Čakanka. Ekonomická komisia sa 

bude prípravou rozpočtu zaoberať aj na stretnutí 19.11.2015. 

Pán starosta povedal, že by bolo dobre aj rozpočet schváliť na najbližšom zasadnutí OZ, t.j. 

15.12.2015.  

 

 

                 

K bodu č. 4 – Multifunkčné ihrisko 

 

 

V tomto bode pán starosta oznámil, že z Úradu vlády SR sme dostali finančné prostriedky na 

výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 40 tis. Eur. Sú to účelové finančné prostriedky, 

ktoré sa môžu použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté. Vysporiadali sa pozemky pri 

futbalovom ihrisku, kde sa našiel priestor aj na multifunkčné ihrisko. Na výjazdovom 

rokovaní vlády v Nitre sa podarilo získať ešte 10 tis. Eur na dokončenie výstavby ihriska. 



Spolu máme  50 tis. Eur. Maximálna výška nákladov by mala byť 55 tis. Eur. V súčasnosti sa 

pracuje na výberovom konaní dodávateľa multifunkčného ihriska. Termín dokončenie 

výstavby multifunkčného ihriska  je do konca marca 2016.  

Ďalej informoval, že spolu aj so zástupcom starostu obce p. Sádovským boli v Tlmačom, kde 

obec dostala z Ministerstva vnútra prívesný protipovodňoví vozík v hodnote 14 500,-Eur. Je 

to prvotný impulz, aby sa v prípade  povodne alebo nepredvídanej udalosti vedelo občanom 

pomôcť. Prívesný protipovodňový vozík má bohaté vybavenie.    

  

 

K bodu č. 5 – Eurofondy 

 

      Na základe výziev, ktoré vyšli 27.10.2015 v pôdohospodárskej platobnej agentúre máme 

možnosť čerpať finančné prostriedky z eurofondov. V rámci výziev sme sa sústredili na 

aktivitu 7.2 – budovanie mostov a miestnych komunikácii, kde je zahrnutá oprava miestnych 

komunikácii v hodnote 100 tis. Eur. Podľa dostupných informácií sa dá z tej sumy opraviť 

1 km miestnych komunikácií. Obec má asi 6 km miestnych komunikácií. Budú sa riešiť 

prvom rade tie, ktoré neboli  vôbec rekonštruované alebo tie časti, ktoré sú vo veľmi zlom 

stave. 

Ďalej v rámci 7.4 je oprava Domu kultúry v hodnote 150 ti. Eur. Kde je plánované 

vybudovanie vzduchotechniky, výmena interiérového vybavenia a v rámci tohto operačného 

programu budeme môcť požiadať o finančné prostriedky na zateplenie Domu 

kultúry, obecného úradu    a na výmenu dverí a okien  v hodnote 200 tis. Eur. Prvotným 

zámerom bola rekonštrukcia obecného úradu, ale to z portfólia vypadlo. Budeme však hľadať 

riešenie skultúrnenia priestorov obecného úradu aj z vlastných zdrojov. Žijeme v 21. storočí 

a nemáme v bude sociálne zariadenia a veci potrebné k  štandardnému chodu úradu. Ak to 

bude možné z vlastných zdrojov by sme rekonštruovali obecný úrad a z eurofondov ho 

zateplili. Toto sú súčasné aktivity  ktorými sa zaoberáme. Pôjdu výzvy aj z ministerstva 

životného prostredia, ktoré sa však budú týkať iných projektov, napr. odvodňovacie kanále. 

Toľko k problematike eurofondov povedal pán starosta. 

Pán poslanec Bučko sa spýtal, či v rámci rekonštrukcie Obecného úradu je zámer presťahovať 

aj Poštový úrad. 

Pán starosta povedal, že áno. Pošta je navrhovaná ako samostatný objekt so sociálnym 

zariadením a archívom v budove obecného úradu, alebo v priestoroch starej budovy pošty. 

Pán poslanec Bučko sa spýtal, že taká možnosť ako akcie „Z“ pri rekonštrukcii obecného 

úradu nie je. V minulosti sa veľa akcií robilo svojpomocne. Určite aj v dnešnej dobe sú 

ochotný občania, ktorý by priložili ruky k dielu, len treba s nimi rozprávať.  

Pán starosta povedal, že o takejto možnosti neuvažoval, ale je to dobrý návrh.    

 K uvedeným žiadostiam je potrebné mať schválený Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja. Naša obec uvedený plán vypracovávala spolu z obcami Mikroregiónu Laurentius je 

na programové obdobie 2015-2021. 

Návrh dostali poslanci elektronicky na preštudovanie a bez pripomienok bol schválený. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu 

Laurentius na programové obdobie 2015-2021. 

 

 

 

 

   



Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Anton 

Bielik 
Ján 
Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján Remeň Ľubomíra 
Sádovská 

Miloš 
Sádovský 

Božena 
Šimčíková 

Celkom 

Za x   x  neprítomná neprítomný x  x  x  5 

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 6. Diskusia 

 

 

Pán poslanec Bielik sa informoval ohľadom používania pyrotechniky v obci. Je to 

v kompetencii obce. Vymedziť vo VZN používanie pyrotechniky len počas Silvestra lebo 

nejakých sviatkov,  pretože v súčasnosti sa používa celý rok a je  problém s domáci 

zvieratami hlavne so psami.   

Pán starosta povedal, že sa prikláňa možnosti vyšpecifikovať vo VZN používanie 

pyrotechniky. Navrhol  predložiť návrh VZN  do najbližšieho zasadnutia OZ, t.j. 15.12.2015.  

 

Pán Jandra -  pripomienky: 

-  vyhlasovanie správ miestneho rozhlasu, pouvažovať pri vyhlasovaní používanie výrazu 

   vyhlasovanie  správ obecného  rozhlasu  

-  namiesto výrazu miestne trhovisko používať výraz obecné trhovisko  

-  pri úmrtí občana sa 1 x zahrá smútočná pieseň v rozhlase,  či by nebolo v hodné hrať 

    smútočnú pieseň  a hudbu vážneho charakteru až dovtedy, kým nie  je občan pochovaný. 

Odpad zo  stromov,  či obec nehľadá riešenie na jeho likvidáciu , pretože v utorok, keď sa 

môže páliť biologický odpad, občania pália aj iný odpad. Sú aj rôzne iné problémy v obci 

o ktorých počuje. 

Pán starosta odpovedal, že problém je v tom , že je obvinený z nehospodárneho nakladania     

s finančnými prostriedkami pri rekonštrukcii Domu smútku. Povedal, že  zmluvy podpisoval 

jeho predchodca. 

Pri odpadoch je potrebné počkať na nové VZN, kde bude riešená likvidácia ale aj spôsob 

likvidácie biologicky rozložiteľného  odpadu. Nové VZN bude dostupne aj na internetovej 

stránke obce.          

   

Na záver starosta poprosil členov ekonomickej komisie o stretnutie  19.11.2015/štvrtok/ 

o 17.00 hod.     

Rozpočtové organizácie môžu podať žiadosť o finančné prostriedky z rozpočtu obce na rok 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č.6 – Záver 

 

                                                                              

       Pán starosta poďakoval poslancom a občanom  za účasť na riadnom zasadnutí OZ  

a rokovanie ukončil. 

 

  

 

 

  

 

 

                                                                                   Ľudovít  V i g l a š 

                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  Ľubomíra Sádovská 

                        Ján Bučko  

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Terézia Haulíková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z N E S E N I E č. 6 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE 

konaného dňa 16.novembra  2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Čake:  

 

 

A .  berie na vedomie:  
    

    1. kontrolu uznesenia z riadneho zasadnutia OZ, konaného 10.08.2015 

    2. prípravu návrhov VZN a rozpočtu obce 

    3. informáciu o výstavbe multifunkčného ihriska v obci v celkovej maximálnej 

        sume 55 tis. Eur s termínom dokončenia marec 2016 

    4. informáciu o možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov 

    5. informáciu o vyhotovení VZN o používaní zábavnej pyrotechniky za území obce Čaka 

 

 

 

 

B.  s ch v a ľ u j e: 

 
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Laurentius na programové 

obdobie 2015-2021 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
                                                                           Ľudovít  V i g l a š 
                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


