Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 24. marca 2022
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Roman Bučko, Mgr. Peter Blaškovič, Štefan Ďuriš, Bc. Emília Hanusová,
Ing. Ján Remeň, MVDr. Miloš Sádovský,
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller
Ospravedlnená poslankyňa OZ : Ing. Andrea Zahradníková
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 4

Prezentácia rekonštrukcie verejného osvetlenia
Úvode starosta obce privítal konateľ spoločnosti GREP SLOVAKIA spol. s
Ing. Eugena Wirtha, ktorý predložil svetelnú štúdiu realizovateľnosti rekonštrukcie
a modernizácie, prevádzky a údržby verejného osvetlenia v našej obci.
Cieľom svetelnej štúdie je technická a ekonomická analýza možností úspor nákladov
vynaložených na VO obce a predbežný návrh použitej technológie na obnovu systému v obci
na obdobie 12 rokov.
Súčasný technický stav VO z pohľadu svetelno-technických noriem je poddimenzovaný,
hlavne na hlavnej ulici, ktorá je štátnou cestou I. triedy.
Riešením je aplikácia LED – technológie, ktorá je najdynamickejšie sa vyvíjajúcou
technickou oblasťou posledných rokov a v súčasnosti je najprogresívnejším nástrojom aj
z pohľadu možných úspor.
Navrhol 3 možné alternatívy výmeny starých svietidiel na profesionálne pouličné svietidlá
značky PHILIPS.
Celú investíciu financuje kontraktor z úverových zdrojov, u samosprávy sa neobjaví úverové
zaťaženie, je iba obstarávateľom diela.
Svetelná štúdia realizovateľnosti potvrdzuje, že projekt modernizácie a údržby VO obce Čaka
sa dá realizovať samofinancovaním pri dnešnej technickej a cenovej úrovni k tomu
potrebných komponentov. Samospráva bude realizovať úsporu nákladov voči súčasnému
stavu vynaložených nákladov na VO.

ROKOVANIE

K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, pán Ľudovít Viglaš s dôrazom na dodržanie
hygienicko-epidemiologických opatrení. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6
poslancov, rokovanie OZ je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Bučka a Ďuriša.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý doplnil o bod č. 6 – Rôzne a dal
hlasovať.
Prezentácia rekonštrukcie verejného osvetlenia
1. Otvorenie
2. Kontrola vlastných uznesení
3. Správa HK z kontrolnej činnosti
4. Úprava rozpočtu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
5. Kultúrne leto 2022
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

Návrh uznesenia č.131
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Roman
Bučko
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Štefan
Ďuriš

Emília
Hanusová

X

X

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

X

X

Andrea
Celkom
Zahradníková
6
0
0

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení
Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia z riadneho zasadnutia OZ
konaného 21.12.2021. Konštatoval, že traktor ZETOR MAJOR 80 bol predaný za sumu
22 000,- €.

Návrh uznesenia č.132
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ
konaného 21.12.2021.

K bodu č. 3 – Správa HK o kontrolnej činnosti
Správy z kontrolnej činnosti HK dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.
Správu o kontrole vybavovania sťažností za rok 2021.
Správu o kontrole došlých faktúr za rok 2021 so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť.
Správy predložil kontrolór obce a sú prílohou zápisnice.

Návrh uznesenia č. 133
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK:
- správa o kontrolnej činnosti za rok 2021,
- správa o kontrole vybavovania sťažností za rok 2021,
- správa o kontrole došlých faktúr za rok 2021 so zameraním na hospodárnosť,
efektívnosť.

K bodu č. 4 – Úprava rozpočtu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
Pán starosta predniesol dôvodovú správu k 1. rozpočtovému opatreniu rozpočtu obce na
rok 2022 na základe zmluvy o poskytnutí NFP na projekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúceho objektu Obecného úradu Čaka. Jedná sa o sumu 106 901,58 € o ktorú je
potrebné upraviť v rozpočte položky kapitálových príjmov a výdavkov.

Návrh uznesenia č. 134
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022, úprava položky
rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP na projekt:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu Obecného úradu Čaka v sumu
106 901,58 €.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Roman
Bučko
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Proti
Zdržal sa
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Blaškovič
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Ďuriš

X

X
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K bodu č. 5 – Kultúrne leto 2022
Tretí krát sa pokúša obec v spolupráci s OZ Pažite o realizáciu Oldies párty rádia Vlna na
miestnom amfiteátri v termíne 30 júla. 2022. Starosta požiadal poslancov v rámci možností
o pomoc pri tejto akcii.

Návrh uznesenia č. 135
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu – Kultúrne leto 2022.
K bodu č. 6 – Rôzne
Informácia starostu o príprave rekonštrukcie budovy obecného úradu, pri ktorej bude
rôzny materiál z búracích prác, ktorý by sa dal predať, zhodnotiť a materiál z rekonštrukcie
budovy KSC. Navrhol možnosť odkúpenia nepotrebného alebo prebytočného materiálu
občanom našej obce / okná, strešná krytina, drevo a pod/. Zverejní sa informácia na stránke
obce, ekonomická komisia určí minimálnu hodnota materiálu, ktorý sa bude predávať.
Všetci prítomní poslanci s návrhom starostu súhlasili.
Pán poslanec Blaškovič – dotaz na kontrolóra obce, či je to ekonomicky v poriadku taký
predaj.
Pán kontrolór odpovedal áno, ak je to do hodnoty 3 500,- €.
Pán poslanec Ďuriš – budú na to nejaké pravidlá, aby nevznikali nedorozumenia.
Pán starosta povedal áno, vyhotoví sa súpis materiálu, určí sa minimálna hodnota za ktorú
sa materiál predá, prípadne kto dá viac.
Pán poslanec Remeň – materiál z búrania niekde naskladniť a tak predávať.
Pán starosta – navrhol operatívne riešenie na predaj materiálu z búracích prác.
Humanitárna pomoc UKRAJINA – pán starosta sa spýtal, či OZ má záujem prispieť
finančnou čiastkou na pomoc Ukrajine. Požiadal poslancov o vyjadrenie.
Pán poslanec Remeň – pripojiť sa k akcii ohľadom ubytovania. Zistiť u obyvateľstva
záujem. Koordinuje to okresný úrad.
Pán starosta povedal, že informácie ohľadom ubytovania obec na OU podávala, občania
ktorý chcú utečencov ubytovať majú možnosť prihlásiť sa priamo na stránke ministerstva
vnútra, kde sa nachádzajú formuláre. K tejto problematike je zo strany OU krízového riadenia
skoro každý deň webinár. Občania ktorý chcú ubytovať utečencov, majú povinnosť to hlásiť
na obecný úrad. Veci sa rýchlo menia a určite sa touto problematikou budeme ešte zaoberať

na zasadnutí OZ a podľa toho sa rozhodneme o pomoci. Aktuálne výzvy ohľadom pomoci,
hlásime aj rozhlasom a uverejňujeme na stránke obce.
Verejné osvetlenie obce – pán starosta sa spýtal pána kontrolóra či pozná v okolí obec
ktorá používa túto technológiu a či sa vie vyjadriť k ponúkanej možnosti.
Pán kontrolór – pozná takú obec, ale úspora nebola taká akú deklarovala spoločnosť. Je to
služba ktorú treba zaplatiť. Je to na zváženie, podľa ponuky ktorá príde a podľa modelu ktorý
bude navrhnutý pre obec. Verejné obstarávanie musí byť a možno ho nastaviť na podmienky
obce. Financovanie na takéto projekty nie je ešte legislatívne upravené.
Pán starosta povedal – verejné osvetlenie má už viac ako 20 rokov, je dosť problémové,
máme však zamestnanca ktorý to vie opraviť. Zaujala ho informácia osvetlenia hlavnej cesty,
cesty I.triedy pretože nemáme chodníky. Ponuka je na prvý pohľad zaujímavá ale má aj
určité úskalia.
Pán poslanec Blaškovič – je to jedna firma, jedna ponuka. Zistiť od iných firiem čo vedia
ponúknuť, ktoré sa zaoberajú VO. Opýtať sa v obciach ktoré používajú túto technológiu, aké
majú úspory, skúsenosti.
Pán starosta povedal – ponuky prichádzajú aj od iných firiem, ale finančné prostriedky chcú
hneď za realizáciu, čo by obec musela riešiť úverom, čo však v našom prípade neprichádza do
úvahy. Obec Jasová používa túto technológiu, starosta sa bude informovať.
Pán poslanec Sádovský - podľa toho čo bolo prezentované, úspora pre obec bude vlastne vo
svietidlách, mesačne budeme platiť firme po dobu 12 rokov. Musíme sa rozhodnúť či chceme
nové moderné úsporné svietidla, alebo ponecháme ktoré máme. Otázne je dokedy budú
funkčné, pri zvyšovaní ceny energie.
K bodu č.7 – Diskusia
Pani poslankyňa Hanusová - lampy, ktoré sa používajú pri pohreboch sú vo veľmi zlom
stave, nosenie je nebezpečné. Možnosť zakúpenie stojanových lámp, ktoré budú na jednom
mieste pri rakve.
Pán starosta, je to dobrý nápad a bude o tom uvažovať.
Pán poslanec Blaškovič – občania sa pýtajú, či priestor pred rodinným domom je vo
vlastníctve obce, či by obec hlavne starším občanom mohla tento priestor pokosiť.
Pán starosta – pokiaľ občania požiadali o pokosenie, bolo im vyhovené. Priestor pred
plotom rodinných domov je rôzne, keď občania parkujú tak je ich, keď treba kosiť, tak je
obecný. Určite starším občanom je obec nápomocná a je to aj o komunikácii.
V platnosti je VZN o životnom prostredí, ktoré je potrebné dodržiavať.
Pán starosta informoval o správe z ex post kontroly ohľadom verejného obstarávania
týkajúcej sa rekonštrukcie obecného úradu. Pri výkone kontroly na predmet zákazky nebolo
zistené porušenie princípov a postupov VO.

Návrh uznesenia č. 136
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu o správe z ex post kontroly
verejného obstarávania rekonštrukcie budovy obecného úradu.
Viac diskusných príspevkov nebolo.

K bodu č.7 – Záver
Pán starosta poďakoval poslancom za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ
ukončil.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Overovatelia: Roman Bučko
Štefan Ďuriš

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

UZNESENIE
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 24. marca 2022

Uznesenia č. 131
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.

Uznesenia č. 132
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ
konaného 21. decembra 2021.

Uznesenia č.133
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy o kontrolnej činnosti HK:
- správa o kontrolnej činnosti za rok 2021,
- správa o kontrole vybavovania sťažností za rok 2021,
- správa o kontrole došlých faktúr za rok 2021 so zameraním na hospodárnosť,
efektívnosť.

Uznesenia č.134
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2022, úprava položky
rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP na projekt:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu obecného úradu Čaka v sume
106 901,58 €.

Uznesenia č.135
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu – Kultúrne leto 2022.

Uznesenia č. 136
Obecné zastupiteľstvo v Čake berie na vedomie informáciu o správe z ex post kontrol
verejného obstarávania rekonštrukcie budovy obecného úradu.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

