Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 18. novembra 2020
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Mgr. Peter Blaškovič Bc. Emília Hanusová, Štefan Ďuriš,
Ing. Ján Remeň, MVDr. Miloš Sádovský, Ing. Andrea Zahradníková
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller
Ospravedlnený poslanec OZ : Mgr. Štefan Baniar,
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 1

ROKOVANIE

K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, pán Ľudovít Viglaš s dôrazom na dodržanie
hygienicko-epidemiologických opatrení. Na vysvetlenie vzniknutej situácie ohľadom
zasadnutia OZ poznamenal , že zasadnutie OZ ktoré bolo zvolané na 12.10.2020 bolo
z dôvodu, že bol vyhlásený núdzový stav a neboli hneď stanovený výnimky na zvolávanie
zasadnutí OZ. V termíne do konca októbra 2020 bolo potrebné schváliť prijatie návratnej
finančnej výpomoci od MF SR v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. Ďalšie
zasadnutie OZ bolo zvolané na 22.10.2020. Pretože starosta obce bol v kontakte s osobou,
ktorá bola pozitívna na COVID -19, bolo zasadnutie zrušené.
Skonštatoval, že na dnešnom zasadnutí je prítomných 6 poslancov, rokovanie OZ je uznášania
schopné.
Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Sádovského a pána poslanca Remeňa.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s programom rokovania o ktorom dal hlasovať.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola vlastných uznesení
Rekonštrukcia kuchyne KSC
Technika zberného dvora
Diskusia
Záver

Návrh uznesenia č. 62
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič
X

Štefan
Ďuriš

Emília
Hanusová

X

x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
x

6
0
0

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení
Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia z riadneho zasadnutia OZ
konaného 9.7.2020 a 12.10.2020. Ku kontrole uznesenia neboli žiadne pripomienky.

Návrh uznesenia č. 63
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ
konaného 9.7.2020 a 12.10.2020.

K bodu č. 3 – Rekonštrukcia kuchyne KSC
Pán starosta informoval o úspešnosti projektu: Znižovanie energetickej náročnosti
prevádzky kuchyne v KSC. Projekt bol podporený sumou 14 726,44 eur. Spoluúčasť obce na
projekte je 10% , čo je 1 472,64 eur. Jedná s o celkovú rekonštrukciu zariadenie kuchyne čím
sa zníži energetická náročnosť prevádzky kuchyne a bude vyhovovať súčasným
prevádzkovým normám. Projekt obsahuje zakúpenie druhej chladničky, umývačky riadku,
sporákov, elektrické rúre, nerezové umývadlá, nerezové stroje, podľa návrhu dodávateľa
v zmysle platných noriem.
Pripomienky neboli, starosta predložil návrh uznesenia.

Návrh uznesenia č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu od Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácií SR o poskytnutí dotácie na projekt:
„ Znižovanie energetickej náročnosti prevádzky kuchyne v KSC v Čake“
v celkovej sume 14 726,44 eur.

Návrh uznesenia č. 65
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje spolufinancovanie projektu:
„ Znižovanie energetickej náročnosti prevádzky kuchyne v KSC v Čake“ vo výške 10% čo
predstavuje sumu 1 472,64 eur.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič
X

Štefan
Ďuriš

Emília
Hanusová

X

x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
x

6
0
0

K bodu č. 4 – Technika zberného dvora
V tomto bode pán starosta informoval o podaní žiadosti na Environmentálny fond na
techniku zberného dvora, ktorá bude slúžiť pri zbere triedeného odpadu v obci. S projektom
sme boli úspešný a získali sme dotáciu v sume 80 000 eur.
V projekte sa jedná o nákup hnuteľných veci v nasledovnom rozsahu:
- traktor s čelným nakladačom
- vlečka za traktor
- veľkoobjemové kontajnery 2ks
v celkovej sume verejného obstarávania vo výške 79 344 eur. Spoluúčasť obce na projekte je
5% čo je 3 967,20 eur.
Obec v súčasnosti vlastní traktor ZETOR MAJOR 80, ktorý je servisovaný a má
najazdených 1000 mth, ktorého hodnota je asi 25 000,- eur. Starosta navrhol traktor predať,
časť finančných prostriedkov z predaja by sa použila na úhradu spolufinancovania projektu.
Podľa zákona o majetku obcí, môže obec svoj prebytočný majetok predať tromi spôsobmi
a to: - obchodnou verejnou súťažou,
- dobrovoľnou dražbou,
- priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Pán kontrolór súhlasil, že sú tieto tri spôsoby predaja majetku. Pri priamom predaji je
výdavok vyhotovenie znaleckého posudku, čo pri obchodnej verejnej súťaži nie je.
Pán poslanec Blaškovič sa spýtal aký to bude traktor, či bude možné traktorom vyvážať
fekálie, keď bude mať čelný nakladač a bude väčší.
Pán starosta odpovedal , že to bude traktor Zetor ktorý bude výkonnejší nie väčší a bude
možné vyvážať fekálie. Do budúcna bude musieť obec uvažovať akým spôsobom bude
fekálie vyvážať a riešiť možnosť vývoz z verejne prístupného miesta.
Viac pripomienok nebolo, starosta predložil návrh uznesenia.

Návrh uznesenia č. 66
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu z Ministerstva životného
prostredia SR o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu na projekt:
„ Triedený zber komunálneho odpadu v obci Čaka“ v celkovej sume 80 000 eur.

Návrh uznesenia č. 67
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje spolufinancovanie projektu:
„ Triedený zber komunálneho odpadu v obci Čaka“ z celkovej sumy verejného obstarávania
79 344,- eur , vo výške 5% čo predstavuje sumu 3 967,20 eur.

Návrh uznesenia č. 68
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje spôsob predaj obecného hnuteľného majetku
traktor ZETOR MAJOR 80 , výrobné číslo: VR 05780, ŠPZ - LV 232 YS
verejnou obchodnou súťažou.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar

Peter
Blaškovič

Za
Proti
Zdržal sa

X

Štefan
Ďuriš
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
x

6
0
0

K bodu č. 5 – Diskusia
Pani poslankyňa Zahradníková vo svojom príspevku poznamenala, že upozorňovala starostu,
že výnimky pre zasadnutia OZ budú určite platiť a nebude sa nás týkať zhromažďovanie
najviac 6 ľudí. V programe rokovania zasadnutia OZ boli dosť závažné veci ktoré sa riešili.
Ona sa však pre krátkosť času zvolania zasadnutia nemohla zúčastniť. Vníma to ako upretie
jej práva a dotklo sa jej, že sa zasadnutia zúčastniť nemohla. Zo správy z vykonanej kontroly
kontrolórom obce vyplýva, že rozpočet bol zostavený s prebytok. Myslí si, že to nie je pravda,
pretože jej skôr vychádza že rozpočet je v schodku. Myslí si že nikto z poslancov nevie aký je
aktuálny stav rozpočtu k dnešnému dňu.
Ďalej sa pani poslankyňa spýtala na stav účtu obce a množstvo neuhradených faktúr a do akej
sumy môže rozhodovať s finančnými prostriedkami starosta obce.
Pán starosta povedal, že finančné prostriedky ktoré sme dostali z MF SR vo výške 14 652,- €

sú prostriedky o ktoré sme dostali menej na podielových daniach v dôsledku pandémie.
Finančné prostriedky by sa mali začať splácať na konci funkčného obdobia vlády v roku 2024
alebo budú ako nenávratné finančné prostriedky. Zatiaľ to nie je jednoznačné. Sú to
bezúročné finančné prostriedky. K tomuto čerpaniu pristúpili takmer všetky obce ktoré mali
možnosť, mali vysporiadané finančné prostriedky so štátom.
Stav účtu, ako aj stav
neuhradených faktúr a pohľadávok vie pani poslankyni zaslať e-mailom nasledujúci deň.
Taktiež zašle aj zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce Čaka.
Z minulého roka sa riešilo dofinancovanie KSC, faktúra na 18 000,- eur o čom poslanci OZ
z predchádzajúceho volebného obdobia vedeli. Nič iné tam nebolo.
Kontrolór obce reagoval na vystúpenie pani poslankyni Zahradníkovej v tom zmysle, že účel
využitia finančných prostriedkov je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Finančné prostriedky môžu byť použité tak, ako podielové dane. Návratné zdroje
financovanie sa porovnávajú s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Pri vyhotovovaný
správy vychádza z podkladov
a prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového roka
a z výkazov ktoré sa odovzdávajú na ministerstvo financií.
Viac diskusných príspevkov nebolo starosta predložil návrh uznesení.
K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov vznesení pripomienky ani pozmeňujúce
návrhy.

Návrh uznesenia č. 69
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje uznesenia z riadneho zasadnutie OZ konaného
18.11.2020.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič
X

Štefan
Ďuriš
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
x

6
0
0

Pán starosta požiadal členom ekonomickej komisie o stretnutie dňa 23.11.2020 o 17.00
hod. na Obecnom úrade, ohľadom prípravy VZN za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.

K bodu č. 6 – Záver
Program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, pán starosta poďakoval poslancom za účasť na
riadnom zasadnutí OZ a poprial pevné zdravie.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Overovatelia: Miloš Sádovský
Ján Remeň

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

UZNESENIE
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 18. novembra 2020

Uznesenie č. 62
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.

Uznesenia č.63
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ
konaného 9. júla 2020 a 12.októbra 2020.

Uznesenia č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu od Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácií SR o poskytnutí dotácie na projekt:
„ Znižovanie energetickej náročnosti prevádzky kuchyne v KSC v Čake“
v celkovej sume 14 726,44 eur.

Uznesenia č. 65
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje spolufinancovanie projektu:
„ Znižovanie energetickej náročnosti prevádzky kuchyne v KSC v Čake“ vo výške 10% čo
predstavuje sumu 1 472,64 eur.

Uznesenia č. 66
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu z Ministerstva životného
prostredia SR o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu na projekt:
„ Triedený zber komunálneho odpadu v obci Čaka“
v celkovej sume 80 000 eur.

Uznesenia č. 67
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje spolufinancovanie projektu:
„ Triedený zber komunálneho odpadu v obci Čaka“ z celkovej sumy verejného obstarávania
79 344,- eur , vo výške 5% čo predstavuje sumu 3 967,20 eur.

Uznesenia č. 68
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje spôsob predaj obecného hnuteľného majetku
traktor ZETOR MAJOR 80 , výrobné číslo: VR 05780, ŠPZ - LV 232 YS verejnou
obchodnou súťažou.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

