Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 6 júna 2019
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Mgr. Štefan Baniar, Mgr. Peter Blaškovič, Mgr. Ján Bučko, Bc. Emília
Hanusová, Ing. Ján Remeň, MVDr. Miloš Sádovský, Ing. Andrea Zahradníková
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 4

ROKOVANIE
K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, pán Ľudovít Viglaš. Skonštatoval, že na
zasadnutí je prítomných 7 poslancov, rokovanie OZ je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Bučku, pani poslankyňu Zahradníkovú.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s program rokovania o ktorom dal hlasovať.
1. Otvorenie
2. Kontrola vlastných uznesení
3. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2018
4. Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2018
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2019
6. Správa z kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce
7. Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaka
8. Eurofondy
9. Diskusia
10. Záver
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
x

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
X

7
0
0

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení
Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia č.2 z riadneho zasadnutia OZ
konaného 28.02.2019. Ku kontrole uznesenia neboli žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu uznesenia na vedomie.

K bodu č. 3 – Stanovisko HL k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2018
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu vypracoval a predniesol hlavný
kontrolór obce JUDr. Marek Keller. Odporučil predložený návrh záverečného účtu obce za
rok 2018 schváliť. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu je príloha zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo stanovisko HK na vedomie.

K bodu č. 4 – Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2018
Návrh záverečného účtu poslanci dostali a bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Pani poslankyňa Zahradníková sa spýtala na dotáciu od DPZ čo to je a či máme DHZ.
Odpoveď – je to účelová dotácia pre DHZ , ktorý máme. Nakupuje sa MT vybavenie a OOPP
pre členov. Zároveň požiadala o zverejnenie zoznamu osôb DHZ. Viac pripomienok nebolo.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Čaka
hospodárenie bez výhrad.

za rok 2018 a celoročné

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
x

7
0
0

K bodu č.5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti predniesol kontrolór obce. Pripomienky ani doplňujúce návrhy
neboli. Návrh plánu kontrolnej činnosti je príloha zápisnice.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce
na II. polrok 2019.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič

X

X

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
X

7
0
0

K bodu č. 6 – Správa z kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce
Správu z kontrolnej činnosti predniesol hl. kontrolór obce. Správa je z vykonanej kontroly
hospodárenia v ZŠ s MŠ Čaka. Bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti.
Pri kontrole boli zistené pochybenia, ktoré je potrebné odstrániť a prijať opatrenia. Lehota na
splnenie opatrení je do 17.6.2019. O prijatých opatreniach informovať obecné zastupiteľstvo
na najbližšom zasadnutí. Zodpovedná : riaditeľka ZŠ s MŠ Čaka.
Správa z kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu z kontrolnej činnosti na vedomie.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Čake ukladá prijať opatrenia ku kontrolným zisteniam uvedených
v Správe hlavného kontrolóra o kontrolne hospodárenia ŽS s MŠ za rok 2018 a o prijatých
opatreniach informovať obecné zastupiteľstvo.
Z: riaditeľka ZŠ s MŠ

T: najbližšie zasadnutie OZ

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
x

7
0
0

K bodu č. 7 – Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaka
___________________________________________________________________________
Ministerstvo školstva mení s účinnosťou od 1.09.2019 finančné pásma na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Z tohto dôvodu je potrebné
prijať VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
Pán poslanec Blaškovič - od čoho sa odvíjajú ceny a či sa myslelo aj na dotáciu pre
dôchodcov. Zmluva s dodávateľom nie je zverejnená na internetovej stránke obce. Možno by
bolo vhodné uskutočniť VO na dodávateľa stravy a potom určiť výšku príspevkov.

Odpoveď – cena je z finančného pásma ktoré určilo ministerstvo, pre dôchodcov sa s dotáciou
nepočítalo. Pokiaľ zmluva nie je zverejnená, zjedná sa náprava. Pokiaľ to bude kolektívne
rozhodnutie môže byť aj VO na dodávateľa.
Pán poslanec Remeň – navrhol zvolať ekonomickú komisiu aby rozobrala tento problém
a s riešením prišla na zasadnutie OZ.
Pán starosta navrhol termín zasadnutia ekonomickej komisie na 10.6.2019 o 18.00 hod.
v kancelárii starostu. Potom do konca júna zvolá zasadnutie OZ.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Návrh uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Čake neschvaľuje návrh VZN č.1/2019, ktorým sa určuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Čaka.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Ján
Bučko

Emília
Hanusová

X

x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
x

7
0
0

K bodu č. 8 – Eurofondy
Pán starosta v tomto bode informoval:
1. V máji bolo skolaudované kultúrno-spoločenské centrum. Práce sú vykonané v súlade
s projektom, sú však vykonané práce naviac pri ktorých sa optimalizujú náklady.
Dodávateľ má uhradené všetky práce i keď v I. štvrťroku bol problém s úhradou platieb.
2. Projekt asfaltovanie miestnych komunikácii bol ukončený v októbri 2018, kontrola bola
v januári 2019 a finančné prostriedky prišli na účet na konci mája 2019.
Jednoducho finančné prostriedky neprichádzajú na účet tak ako by mali, čo je problém.
3. Dokončený je projekt Sanácia nelegálnej skládky, ktorý je dokončený už rok a zatiaľ
finančné prostriedky nie sú uhradené. Je to naozaj zdĺhavý proces a množstvo problémov
ktoré je potrebné riešiť.
Ohľadom tohto projektu je podaný podnet na prokuratúre týkajúci sa životného prostredia.
Sťažovateľ žiada likvidáciu odpadu ktorý sa nachádza aj na inej parcela, ktorá nebola
predmetom projektu.
V tomto roku sa podával projekt na rekonštrukciu strešných okien na budove šatní TJ .
Projekt je schválený, teraz sa dokladajú dokumenty pre externý manažment.
Projekt na opravu miestnych komunikácii v ktorom sme úspešný, opravila by sa miestna
komunikácia na ulici pri Lehockých.
Podával sa projekt na zateplenie obecnej bytovky z environmentálneho fondu v sume 85 tis.
Eur.
Projekt 7.4 – vzduchotechnika a interiérové vybavenie v Kultúrnom dome. Zatiaľ nemá
vyjadrenie či sme v projekte úspešný. Malo by to byť v krátkom čase.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu o eurofondoch na vedomie.

K bodu č. 9 – Diskusia
Pán poslanec Blaškovič upozornil na chybu v názve Kultúrno-spoločenského centra, kde
chýba pomlčka.
Pan poslanec Baniar sa spýtal čo sa docielilo, že sa nelegálne skládka odpratala.
Odpoveď – odpratalo sa veľké množstvo komunálneho odpadu. Na parcele sa nachádzajú
nelegálne stavby, z ktorých sú len ruiny, nachádza sa tam stavebný odpad. Pozemok je vo
vlastníctve cirkvi s ktorou bude treba jednať. Pri likvidácii nelegálne skládky sme mali
súhlas vlastníka na vstup pozemku.
Pán poslanec Baniar sa spýtal na Almášov dom a vedľajší dom, kde sú kopy odpadu.
Pán starosta povedal, že v Almášov dom má dvoch vlastníkov v „E“ stave s ktorými jedná.
Dom č. 333 má majiteľa, ale je v exekúcii a hľadá riešenie.
Ďalej pán starosta informoval, že hľadal riešenie pre novú budovu Obecného úradu. Do úvahy
prichádzal rodinný dom č. 126 , ale cena nehnuteľnosti bola vysoká. Ako sa dozvedel dom je
už predaný. Susedná nehnuteľnosť vo vlastníctve p. Svrčeka je na predaj v sume 100 000,eur, čo tiež nie je pre nás malá suma.
Pani poslankyňa Hanusová žiadala o dodržiavanie VZN obce o životnom prostredí, kde sa
hovorí o dodržiavaní nočného pokoja, pretože má sústavný problém so susedmi o jeho
dodržanie.
Pán starosta povedal, že je potrebné volať políciu prípadne zavolať jemu.
Pani poslankyňa Zahradníková informovala , že za obcou v smere na Tekovské Lužany robia
cudzí ľudia nie z našej obce skládku odpadu, požiadala o zjednanie nápravy.
Pán starosta navrhol, že sa na cestu osadí rampa do konca júna 2019 a kľúč bude mať obec
a poľnohospodárske družstvo, ktoré tadiaľ tiež chodí.
Pán poslanec Bučko požiadal za OZ Pažite traktor s mulčovačom na pokosenie okrajov
parkoviska pri amfiteátri, kde sa nachádza rôzna suť.
Pán poslanec Blaškovič pozval v mene MS SČK na Cyklotúru 2019 ktorá bude 15.6.2019.
Trasa je: Čaka – Málaš – Tekovské Lužany – Plavé Vozokany – Čaka.
Pán starosta požiadal poslancov o použitie služobného motorového vozidla Škoda Superb
na súkromný účel jeden krát na dovolenku v mesiaci august. S tým, že náklady si uhradí.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
X

7
0
0

Pán poslanec Baniar požiadal poslancov o možnosť vytvorenie marketingového plánu
a komisie ľudí, ktorý by sa venovali napr.: vydávaniu bulletinu, skrášľovaniu obce, aby boli
občania informovaný o dianí v obci. Máme dve nové autobusové zastávky na ktorých by sme
mohli spropagovať obec vo fotografiách, minulosť aj súčasnosť. Spropagovať mohylu ktorá
sa nachádzala v našom katastri. V roku 2020 bude významné 50. výročie postavenia školy –
uskutočniť podujatie k tomuto výročiu v spolupráci s riaditeľstvom školy. Prípadne
porozmýšľať o pomenovaní školy známou osobnosťou obce napr. po pánovi učiteľovi
Remeňovi.
Pán poslanec Sádovský povedal, že máme kultúrnu komisiu ktorá to môže riešiť.
Pán poslanec Baniar oponoval, že na také významné výročie je potrebné mať vytvorenú
zvláštnu komisiu. Kultúrna komisia môže byť nápomocná ale má aj iné úlohy.

Pán starosta povedal, že rozprával s pánom poslancom Bučkom o tom, že by chcel slávnostne
otvoriť Kultúrno-spoločenské centrum.
Pán poslanec Bučko je za to, aby sa takéto podujatia konali a ľudia sa stretávali . Informačné
tabule pri KD v akom sú stave, kedy sa budú montovať.
Pán starosta odpovedal, že je to predpripravené sú však potrebné finančné prostriedky ktoré
by mali byť z 7.4 – vzduchotechnika, interiérové vybavenie KD, kde budú zahrnuté aj tieto
propagačné tabule. Mali by sme vedieť v 7 alebo v 8 mesiaci či sme úspešný.
Taktiež ľudia sa dopytujú na kroniku obce, ale nikto nevie či je alebo nie je písaná. Mal ju
písať pán učiteľ Remeň.
Ďalej pán starosta povedal, že je zato aby sa vyhotovil marketingový plán a komisia, je zato
aby sa uskutočnilo podujatie k 50. výročiu vzniku školy ale nie je zato, aby sa menil názov
školy.
Pani poslankyňa Zahradníková navrhla, aby sa zápisnica zverejňovala na nástenke
internetovej stránky obce. Ak by bolo možné, aby bol vo štvrtok aspoň pol dňa stránkový deň.
Obec má v intraviláne vo vlastníctve pozemky , vyhotoviť zoznam pozemkov a podmienky za
akých by sa mohli ponúknuť pre mladé rodiny ako stavebné pozemky.
Pán starosta odpovedal, že neuvažuje o tom aby bol štvrtok stránkový deň, pretože agendy je
na obecnom úrade dosť a je ju potrebné spracovať. Pozrie sa či je možné zápisnicu umiestniť
na nástenku internetovej stránky obce. Do najbližšieho zasadnutie OZ pripraví zoznam
pozemkov.
Pán poslanec Baniar sa spýtal, či nie je možnosť zriadenia ďalších potravín v obci pre dolný
koniec obce či je možnosť niekoho osloviť.
Pán starosta odpovedal, že obec veľmi nemôže do toho vstupovať ale do istej mieri si
môžeme za to aj sami pretože nakupujeme v supermarketoch. Ťažko to vieme ovplyvniť.
Pán starosta poďakoval za diskusné príspevky a diskusiu ukončil.
Prečítal návrh na uznesenie o ktorom dal hlasovať.
K predloženému návrhu neboli vznesené námietky ani pozmeňujúce návrhy.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

x

x

Andrea
Celkom
Zahradníková
X

7
0
0

K bodu č.10 – Záver
Pán starosta poďakoval poslancom a občanom za účasť na riadnom zasadnutí OZ.
Rokovanie týmto ukončil.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Overovatelia: Ján Bučko
Andrea Zahradníková
Zapisovateľka: Terézia Haulíková

UZNESENIE
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 6. júna 2019
1. Návrh programu rokovania

Uznesenia č.3
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutie OZ.
2. Kontrola vlastných uznesení

Uznesenia č.4
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesenia č. 2
zo zasadnutie 28.2.2019.
3.Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Čaka za rok 2018

Uznesenia č.5
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2018.
4. Návrh záverečného účtu obce Čaka za rok 2018

Uznesenia č.6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Čaka
hospodárenie bez výhrad.

za rok 2018 a celoročné

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra na II. Polrok 2019

Uznesenia č.7
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce
na II. polrok 2019.
6. Správa z kontrolnej činnosti

Uznesenia č.8
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
o kontrole hospodárenia Základnej školy.

Uznesenia č.9
Obecné zastupiteľstvo v Čake ukladá prijať opatrenia ku kontrolným zisteniam uvedených
v Správe hlavného kontrolóra o kontrolne hospodárenia ŽS s MŠ za rok 2018. O prijatých
opatreniach informovať obecné zastupiteľstvo.
Z: riaditeľka ZŠ s MŠ

T: najbližšie zasadnutie OZ

7. Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaka

Uznesenia č.10
Obecné zastupiteľstvo v Čake neschvaľuje Návrh VZN č.1/2019, ktorým sa určuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Čaka.

8. Eurofondy

Uznesenia č.11
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie správu starostu obce o eurofondoch.

9. Diskusia

Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie služobného motorového vozidla Škoda Superb
na súkromný účel jeden krát na dovolenku v mesiaci august pre starostu obce.

Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vytvorení marketingového plánu
a komisie, vydávanie bulletinu, oslavu 50. výročia postavenia základnej školy.

10. Návrh na uznesenie

Uznesenia č.14
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje uznesenia zo zasadnutie obecného zastupiteľstva
konaného 6.6.2019.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

