
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 24. septembra  2013 
 
 
Prítomní:   
 
Starosta obce: Peter Blaškovič 
 
Poslanci OZ:   Bc. Emília Hanusová,  Anton Bielik,  PhDr. Mikuláš Židišin,  Bc. Slavomír 
Struhár, Ing. Ján Remeň,  Ing. Peter Špaňo, MVDr. Miloš Sádovský 
 
Kontrolór obce : Ing. Mgr. Pavol Farkas 
 
Občania obce: podľa prezenčnej listiny –  6 
 

 
Program:  1. Otvorenie 
                  2.  Kontrola vlastných  uznesení  
                  3.  Žiadosť o odpredaj pozemku – pani Neviďanská a CHovanová 
                  4.  Prenájom obecných pozemkov na poľnohospodárske účely 
                  5.  Rôzne 
                  6.  Diskusia  
                  7.  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  Židišina  a pána poslanca Bielika. 
Za zapisovateľku určil pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú. 
 
 
 
K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení 
  
     Pán starosta vyzval zapisovateľku o kontrolu uznesenia č. 20 z riadneho zasadnutia OZ 
konaného 22.07.2013.  Ku kontrole uznesenie starosta povedal, že sa zaoberal 
pripomienkami. 
Na okná v obecnej bytovke dal vyhotoviť kalkuláciu, nakoľko však z realizovaného projektu  



osvetlenie v školskom areáli  ešte nemáme peniaze, nemôžeme zatiaľ nič v tejto veci 
podniknúť a nájomníci sú v platení nájomného v omeškaní, okrem jednej nájomníčky. Piesok 
z TJ bol odnesený. Laty na budove TJ sa nedajú opraviť z rebríka, ale prídu opravovať 
verejné osvetlenie, tak pri tom by sa to dalo opraviť.  
Pán poslanec Špaňo oponoval, že plošinu je zbytočné platiť, postačí výsuvný rebrík, ktorý sa 
dá požičať. 
OZ zobralo kontrolu uznesenia na vedomie.  
 
 
 
K bodu č. 3 – Žiadosť o odpredaj pozemku – pani Neviďanska a Chovanová  
        
     Pán starosta prečítal žiadosť o odpredaj pozemku. Jedná sa vlastne o pozemok 
predzáhradka, ktorý tvorí súčasť rodinného domu súpisné číslo 192 a nebol vysporiadaný. 
Majitelia nehnuteľnosti chcú pozemok odkúpiť a následne vysporiadanú nehnuteľnosť predať. 
Je doložený geometrický plán. Sú to dve novovytvorené parcely v celkovej výmere 202m2.   
Pán starosta navrhol žiadosti vyhovieť a schváliť spôsob prevodu vlastníctva v zmysle zákona  
o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v z.n.p. na základe § 9 ods. 2. písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
v z.n.p. (ďalej len, zákona o majetku obcí ) spôsob prevodu vlastníctva  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa , pozemku v kat. území Čaka, na LV č. 1, parcela č.323/4  o výmere 100 
m2 ako záhrad  a parcela č. 323/5 o výmere 102 m2 ako zast. plocha,  ako novovytvorené  
podľa geometrického plánu č. 224-88/2008, parcely registra „C“ za cenu 1,32€/m2, pre: 
 Teréziu Neviďanskú rod. Sokolovú , bytom Kuraľany č. 261, podiel ½ 
 Sidóniu Barbiríkovú, rod. Chovanovú, bytom Levice, Dopravná 52, podiel ¼ 
 Jozefa Chovana, rod. Chovan, bytom Levice, Dopavná 52, podiel ¼ 
 
Hlasovanie: Za : 7  proti: 0  zdržal sa:0 
 
  
 
K bodu č. 4 – Prenájom obecných pozemkov na poľnohospodárske účely 
 
 
     V tomto bode informoval starosta o zrušení nájomných zmlúv  na obecné pozemky  so 
strany obce k 31.10.2013, nakoľko zmluvy boli vyhotovené v rozpore s uznesením OZ . 
Pozemky majú v prenájme pán Roman Bučko a pán Viliam Lepóni v celkovej výmere 28 ha.  
Upriamil pozornosť na parcelu č. 3272 o výmere 128 535 m2, ktorú užíva pán Lepóni na 
ktorej by mala byť vybudovaná bio plynová stanica. Na tejto parcele by viazlo vecné 
bremeno,  ak sa začne s výstavbou nájomný vzťah sa ukončí, bolo by to ošetrené aj 
v nájomnej zmluve.  
Navrhol, aby na prenájom týchto pozemkov bola vypísaná obchodná verejná súťaž 
a podmienkou by bola minimálna cena 0,01 eur za m2 .  
     Pán poslanec Remeň  navrhol parcelu č. 3272 vyňať z obchodnej verejnej súťaže, pretože 
sú urobené určité kroky na výstavbu. Riešiť to dodatkom k zmluve. Veď je vyhotovená na 
uvedenú parcelu aj zmluva o budúcej zmluve a nájomca je informovaný. 
     Pán starosta povedal, že je to len ústna dohoda. 
     Pán poslanec Špaňo povedal, že dodatkom to neriešiť, keď sú dané výpovede. Skôr novou 
zmluvou v ktorej sa to dá ošetriť.   
Pán poslanec Remeň trval na svojom návrhu, preto starosta dal o návrhu pána poslanca 



Remeňa hlasovať. Vypracovať dodatok zmluvy o prenájme pozemku,  parcela č. 3272 
o výmere  128 535 m2 
zámer prenajať pozemky na poľnohospodárske účely: parc.č. 3772, výmera  40718m2,  
parc.č. 3103, výmere 635m2, parc. č. 4047, výmera 2034 m2, parc. č. 3812 , výmera 105 372, 
parc.č. 2666, výmera 1674 m2, parc.č. 2631, výmera 8930 m2,  vedených na LV  č.. 2244 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže   
 
Hlasovanie:   Za:  4 poslanci (Remeň, Sádovský, Hanusová, Židišin) 
                      Proti:  1 poslanec  ( Bielik) 
                      Zdržali sa: 2  poslanci   ( Struhár, Špaňo)  
 
 
b) Pán starosta navrhol schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže,  minimálnu cenu  
    0,01eur za m2. 
    Pripomienky a doplňujúce návrhy neboli. 
 Hlasovanie: Za : 7  proti: 0  zdržal sa:0 
 
c) Pán starosta navrhol komisiou na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
    predseda komisie - Peter Blaškovič, starosta 
    členovia komisie – Miloš Sádovský, Slavomír Struhár 
  Hlasovanie: Za : 5  proti: 0  zdržal sa: 2 ( Sádovský, Struhár)  
 
  
 
K bodu č. 5 – Rôzne 

    
       Slovo si zobral starosta. 
a) oprava, doplnenie uznesenie – odpredaj pozemku pani Šedivá, Čaka 99    
          
          Opravu a doplnenie uznesenie k odpredaju pozemku pre pani Šedivú je potrebné 
vykonať z toho dôvodu, že jej zomrel manžel, uskutočnilo sa dedičské konanie, kde sú 
spoludediči deti, takže je potrebné uznesenie opraviť o ostatných dedičov.  Návrh:  
Zmena uznesenia č. 19 z 13.05.2013 z dôvodu potreby rozšírenia kupujúcich, nadväznosti  
na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe geometrického plánu 
č. 34282173 - 79/2012 diel 3 o výmere 174 m² zastavaná plocha, parcela registra ,,C“ 
       Alžbeta Šedivá, rod. Viglašová , nar.24.02.1937, r.č.:  375224721, bytom Čaka č. 99,  
        podiel 5/8 
        Darina Vöröšová, rod. Šedivá, nar. 19.01.1961, r.č. 615119/6898, bytom Bratislava , 
        Hálová 19, podiel 1/8 
        Jozef Šedivý, rod. Šedivý, nar. 20.02.1962, r.č. 620220/6395, bytom Nitra,  
        Potravinárska 15, podiel 1/8 
        Magdaléna Šedivá, rod. Šedivá, nar. 19.04.1970, r.č. 705419/6688, bytom Bratislava, 
        Saratovská 3424/6C, podiel 1/8           
Hlasovanie: Za : 7  proti: 0  zdržal sa:0 
 
b) zmluva o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí 
 
     Starosta predniesol návrh zmluvy o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí. Zmluva je 
potrebné z toho dôvodu, že hlavný kontrolór je v našej obci len na určitý úväzok a ďalšie 



úväzky má ďalších dvoch obciach. Tieto obce musia mať uzatvorenú zmluvu o funkcii 
hlavného kontrolóra.  
Pán poslanec Remeň sa spýtal, či nestačí súhlas OZ. 
Pán kontrolór povedal, že je potrebná zmluva, pretože napr. aj na výdavkoch ktoré vyplývajú 
z funkcie hlavného kontrolóra sa bude obec podieľať len určitým podielom, čo je v zmluve 
zakotvené.      
Hlasovanie: Za : 6  proti: 0  zdržal sa: 1 (Špaňo) 
 
c) Program Leader 
      
     Starosta informoval prítomných, že do konca septembra sa podávajú projekty do tohto 
programu na obnovu obcí. Projekty sa podávajú v dvoch opatreniach.  

- projekt na rekonštrukciu a opravu domu smútku  ( fasáda, strecha, dvere, chodníky, 
schodisko)  do výšky 30 tis. Eur 

- v druhom opatrení je 11 tis. Eur na opravu plotu v cintoríne, brána do cintorína, 
obnova betónového plotu a dokončiť parkovisko pred DS 

V druhom opatrení sa podarilo získať ešte 11 tis. Eur z neprerozdelených finančných 
prostriedkov, ktoré sa použijú na plot pri DS v takom štandarde ako sú brány v parku.  
Znovu sa podáva projekt na bezdrôtový rozhlas v hodnote 19 tis. Eur. 
Pán poslanec Špaňo sa spýtal či sa nedajú peniaze použiť napr. na opravu Ocú , pretože 30 tis. 
Eur na opravu DS je dosť veľa.  
Pán starosta povedal, že oprava DS je dosť náročná , bude sa dávať polystyrén,  nová fasáda, 
vymenia sa všetky dvere a sociálne zariadenia. 
Pán poslanec Struhár povedal, že je potrebné riešiť aj okná na obecnom úrade.  
Pán poslanec Remeň povedal, že sa blíži koniec roka, budú sa pripravovať zrejme nové  
VZN obce ktoré musia byť schválené do konca kalendárneho roka, žiada o predloženie aspoň 
ekonomickej komisii informáciu o vývoz komunálneho odpadu , príjmy a výdavky za tento 
rok. Predpokladá, že za posledný tri roky bolo vybrané od občanov o 3,5 tis. Eur viac na 
poplatkoch  ako boli výdavky. Zrejme bude potrebné prehodnotiť poplatky za vývoz, pretože 
peniaze sa nemôžu použiť na iné  účely.       
Pán poslanec Špaňo požiadal, aby bolo zapracované  vo VZN ohľadom poplatkov  TKO, ak 
niekto zaplatí poplatok a zomrie čo s vybratým poplatkom. 
Pán poslanec požiadal o vyhotovenie harmonogramu na vývoz fekálií- žúmp, aby bol vývoz 
uskutočňovaní aspoň raz mesačne. 
Pán starosta povedal, že nastal problém aj kvôli počasiu, jeden pracovník odišiel , pán Bučko 
má dovolenku , oslovil p. Bielika.   Harmonogram vývozu sa môže vyhotoviť.  
Je problém s obsadením traktora. 
Pán poslanec Špaňo mal pripomienku  k plošine – riešiť opravu na budove TJ  bez plošiny, 
pracovníci na protipovodňové práce alebo na VPP , nepracujú, nepodávajú žiadne výkony, 
sprísniť kontrolu pri práci. Požiadal starostu o viac informácií o tom čo sa robí, prípadne bude 
robiť, o podávaní projektov, nakoľko poslanci sú veľmi málo informovaný.    
Pán poslanec Remeň sa spýtal ohľadom výmeny okien v bytovke aspoň tam, kde sa platí 
nájomné. 
Pán starosta povedal, že nájomné má uhradené len pani Vincová. Podľa prieskumu by 
najlacnejšia výmena vyšla 1 150,-Eur. Problém je však vo financiách. 
Pán starosta pozval poslancov na najbližšiu akciu, ktorá bude 27. októbra – stretnutie 
seniorov. 
Pán poslanec Židišin sa spýtal, či existuje kronika obce a či sa píše. 
Pán starosta povedal, že kronika je. Písal sú pán učiteľ Remeň, ale po je úmrtí ju nikto nepíše.  
Zatiaľ nie je nikto kto by ju písal. 



Pán poslanec Špaňo sa spýtal na aplikáciu internej smernice, či sa dodržiava. 
Pán starosta povedal, že sa pri používaní motorového vozidla vypisujú potrebné doklady.  
Pán poslanec Špaňo sa spýtal či sa uskutočnilo výberové konanie na DS a kto bol v komisii. 
Zároveň požiadal pána starostu do budúcna o zjednanie nápravy ohľadom uskutočnenie 
výberového konania, tiež informácie o zámeroch,  ktoré sa budú v obci  realizovať. 
Pán starosta povedal, že výberové konanie sa uskutočnilo v náhradnom termíne a v komisii 
bol on, pán poslanec Židišin a Sádovský. Firmy dostali oznámenie  o náhradnom termíne 
výberového konania. Problém ohľadom dátumu výberového konania vznikol v tom čase, keď 
on bol na dovolenke, neboli doručené pozvánky pre komisiu. 
Pán poslanec Remeň sa priklonil k názoru pána poslanca Špaňu ohľadom výberového 
konania, požiadal aby poslanci boli vopred informovaný a mali možnosť určovať súťažné 
podmienky výberového konania, nie len byť prítomný  pri otváraní obálok.  
 
K bodu č. 6 – Diskusia 
 
     Diskutujúci:  
 
Pán Krnčan J.-  žiadal o vyčistenie kanála za jeho rodinný domom., ktorý je veľmi znečistený. 
Pravidelne sa má čistiť  šachta, čo sa nedeje. Čistia sa také jarky, ktoré nie sú až tak dôležité.           
Žiadal o zjednanie nápravy. Myslí si, že na Ocú je veľa zamestnancov.  Neuskutočňujú sa 
žiadne obecné slávnosti ako na okolitých obciach. Obec nenapreduje.  
Pani Šimčíková – povedala, že počas dovolenky pána starostu komunikovala s pani 
Viglašovou,  riešili práce okolo ihriska. Nad ľuďmi ktorý sú na VPP je potrebné stáť, pretože 
inak nepracujú. Vo vodovodnej šachte je stále voda, je potrebné zistiť príčinu. Problém nie je 
v batérii v budove TJ, pretože odstavili prívod vody a hodiny na vodomere sa aj tak točili. 
Počula, že zamrzla voda do garáži a tam sú zrejme úniky vody. Požiadala, aby sa našli 
finančné prostriedky aj na údržbu ihriska, veď v obci fungujú štyri mužstva. Majetok je 
potrebné zveľaďovať, hľadať spoločné riešenie na vzniknuté problémy.      
Pán poslanec Špaňo a Sádovský sú toho názoru, že ak voda tečie je to potrebné urýchlene 
riešiť, ako aj čistenie kanála.  
Pán starosta poďakoval za diskusné príspevky. 
 
Prečítal návrh na uznesenie.   
 

 
K bodu č. 7 – 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:  Mikuláš Židišin 
                        Anton Bielik 
 
Zapisovateľka: Terézia Haulíková       



U Z N E S E N I E č. 21 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE 

konaného dňa 24. septembra 2013 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Čake:  
 
 
A .  berie na vedomie:  
 
  1.  kontrolu uznesenia č. 20 z riadneho zasadnutia OZ konaného 22.06.2013         
    
 
B.   s ch v a ľ u j e : 
 
    1.  na základe § 9 ods. 2. písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. (ďalej len, zákon  
         o majetku obcí ) spôsob prevodu vlastníctva  z dôvodu hodného osobitného zreteľa , 
         pozemku v kat. území Čaka, na LV č. 1, parcela č.324/4  o výmere 100 m2 ako záhrad   
         a parcela č. 323/5 o výmere 102 m2 ako zast. plocha,  ako novovytvorené  podľa  
         geometrického plánu č. 224-88/2008, parcely registra „C“ za cenu 1,32€/m2, pre: 
          Teréziu Neviďanskú rod. Sokolovú , bytom Kuraľany č. 261, podiel ½ 
          Sidóniu Barbiríkovú, rod. Chovanovú, bytom Levice, Dopravná 52, podiel ¼ 
          Jozefa Chovana, rod. Chovan, bytom Levice, Dopavná 52, podiel ¼ 
 
2.   zmenu uznesenia č. 19 z 13.05.2013 z dôvodu potreby rozšírenia kupujúcich, nadväznosti  
      na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe geometrického plánu 
      č. 34282173 - 79/2012 diel 3 o výmere 174 m² zastavaná plocha, parcela registra ,,C“ 
       Alžbeta Šedivá, rod. Viglašová , nar.24.02.1937, r.č.:  375224721, bytom Čaka č. 99,  
        podiel 5/8 
        Darina Vöröšová, rod. Šedivá, nar. 19.01.1961, r.č. 615119/6898, bytom Bratislava , 
        Hálová 19, podiel 1/8 
        Jozef Šedivý, rod. Šedivý , nar. 20.02.1962, r.č. 620220/6395, bytom Nitra,  
        Potravinárska 15, podiel 1/8 
        Magdaléna Šedivá, rod. Šedivá, nar. 19.04.1970, r.č. 705419/6688, bytom Bratislava, 
        Saratovská 3424/6C, podiel 1/8    
   
 3.   zmysle zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p. a § 9 ods. 2 písm. a) zákona  
       č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p.: 
 
       3.1  zámer prenajať pozemky na poľnohospodárske účely: parc.č. 3772, výmera  
             40718m2,  parc.č. 3103, výmere 635m2, parc. č. 4047, výmera 2034 m2, parc.  
             č. 3812 výmere 105 372 , parc.č. 2666, výmera 1674 m2, parc.č. 2631, výmera 8930  
             m2, vedených na LV  č.. 2244 spôsobom obchodnej verejnej súťaže   
     
      3.2 podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na poľnohospodárske  
             účely : parc.č. 3772, výmera  40 718m2,  parc.č. 3103, výmere 635m2, parc. č. 4047,  
             výmera 2034 m2, parc. č. 3812 výmere 105 372 , parc.č. 2666, výmera 1674 m2,  



             parc.č. 2631, výmera 8930 m2, vedených na LV  č.. 2244    
            - minimálna cena 0,01 eur za m2 
      
      3.3  vypracovať dodatok zmluvy o prenájme pozemku,  parcela č. 3272 o výmere  
              128 535 m2 
     
      3.4  komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže  v zložení: 
                Predseda – Peter Blaškovič, starosta obce 
                Členovia -  Miloš Sádovský, Slavomír Struhár, poslanci OZ  
    
      4. zmluvu podľa § 18b o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí  uzatvorenú podľa 
          § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   
 
 
C.  ž i a d a :  
 
       1. vypracovať pre ekonomickú komisiu správu o vývoze komunálneho odpadu  
 
 
  
                                                                                       Peter  B l a š k o v i č  
                                                                                               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:   Mikuláš Židišin  
                         Anton Bielik  
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Terézia Haulíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


