
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 28. februára 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 –  0                  

                   

 

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  

konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné prítomní 7  poslanci. 

Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Baniara a Bučka. 

Za zapisovateľku  pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú. 

 

Oboznámil prítomných s program rokovania o ktorom dal hlasovať. 

 

 1. Otvorenie 

 2. Kontrola vlastných uznesení 

 3. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2019 

 5. Správa z kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce 

 6.  Čerpanie eurofondov 

 7.  Rôzne 

 8.  Diskusia 

 9.  Záver  

                                          
 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Ján 
 Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za X   x  X x x  x  X 7 

Proti               0  

Zdržal sa               0  



 

 

 

K bodu č. 2 – Kontrola vlastných uznesení 

 

     Predsedajúci vyzval zapisovateľku o prečítanie uznesenia č.1 z riadneho zasadnutia OZ 

konaného 8.12.2018.  Ku kontrole uznesenia neboli žiadne pripomienky.   

Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu uznesenia na vedomie. 

Pán starosta povedal, že na ustanovujúcom zasadnutí boli zriadené komisie a zvolený 

predsedovia komisii. Je potrebné doplniť a schváliť  komisie o členov.  

 

Komisia ekonomická členovia: MVDr. Miloš Sádovský, Mgr. Emília Viglašová, ekonómka 

obce. 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Ján 
 Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za X   x  X x   x  X 6 

Proti               0  

Zdržal sa         X      1  

 

Komisia kultúrna členovia: Mgr. Mária Hronovská, Monika Viglašová č. 20 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Ján 
 Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za X   X  X x x  x  X 7 

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

Komisia životného prostredia, poriadková členovia: Ing. Andrea Zahradníková, Helena 

Bieliková č. 328, Jozef Abrahámovič č. 19. 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Ján 
 Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za X     X x x  x  X 6 

Proti               0  

Zdržal sa   X            1  

 

 

 

 

K bodu č. 3 – Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 

 

          Pán starosta informoval -  stanovisko  hl. kontrolóra obce k navrhovanému rozpočtu 

obce poslanci mali k dispozícii.  V stanovisku  konštatoval, že rozpočet je spracovaný  

v súlade so všeobecne záväznými  predpismi a ustanoveniami. Bol zverejnený spôsobom 

v obci obvyklým najmenej 15 dní pred jeho schválením OZ. Finančný rozpočet na rok 2019 je 



navrhovaný ako vyrovnaný – celkové príjmy a celkové výdavky v sume 940 628,- eur.  Vo 

svojom návrhu odporúča schváliť rozpočet na rok 2019 a zobrať na vedomie rozpočet na roky 

2020 a 2021. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k viacročnému 

rozpočtu na roky 2020 a 2021 je prílohou zápisnice.  

Pán starosta povedal, že na zasadnutí je prítomná ekonómka obce, ktorá podľa potreby 

odpovie na otázky ohľadom návrhu  rozpočtu. 

   

Pán poslanec Blaškovič -  položka školské stravovanie, v návrhu je len 13 000,- eur . Od 

septembra sa budú stravovať všetci žiaci, bol by za obnovu školskej vývarovne. Je počítané aj 

s touto alternatívou.  

 

Pán starosta odpovedal, že nie. Je počítané len s výdajom stravy a s  možnosťou zamestnania  

1 zamestnanca cez Úrad práce. Obec výrazne šetrí finančné prostriedky tým, že je zriadená 

len výdajňa stravy.  

 

Pán poslanec Sádovský – problém so stravovaním sa riešil v minulom roku v letnom období. 

Bol to závažný krok, zriadiť len výdajňu stravovania.  Ale toto riešenie vyšlo ako najlepšie, 

nakoľko počet detí  v škole sa stále znižuje.   

 

Pán poslanec Baniar – koľko detí sa stravuje v škole.  

 

Pán starosta – 62 aj s učiteľmi.  Ak by sa stravovalo aspoň 100 stravníkov, tak by malo 

význam zriadiť znovu vývarovňu.  

 

Pani poslankyňa  Zahradníková – rozpočet po administratívnej stránke je v poriadku, len je 

málo ambiciózny. Nie je v ňom nič, aby sa zvýšil počet obyvateľov alebo aspoň 

zastabilizoval. Okolité obce  Málaš a Farná vidí, že sa zveľaďujú viac ako naša obec.  

 

Pán starosta -  v rozpočte sú  projekty ktoré sú podané a čakáme na vyjadrenie.   

Projekt 7.4 – interiérové vybavenie DK,  zberný dvor vrátane technológii. Sú to rozbehnuté 

projekty,  kde musíme mať aj určitú finančnú rezervu. Ak by sme chceli stavať nájomné byty 

musíme mať dopredu nájomníkov.   

Máme nové volebné 4 ročné obdobie, spoločne môžeme rozhodnúť o aktivitách obce.  

 

Pán poslanec Bučko – obec Málaš a Farná sa nedajú s Čakou porovnávať. Ak by bol záujem 

od mladých ľudí, určite by sa stavalo. Z prieskumu ktorý robila obec v minulom roku 

ohľadom výstavby nájomných bytov, nebol zo strany obyvateľov obce záujem.  

 

Pán poslanec Sádovský – všetko je o pracovných príležitostiach, aby prišli bývať mladé 

rodiny do obce. Problém vyľudňovania sa netýka len našej obce. Hľadajme spoločne reálne 

možnosti v našom kraji o posunutie našej  obce dopredu. Rozpočet sa dá vždy v priebehu roka 

otvoriť a pozmeniť, ak bude nejaká reálna vízia. Je potrebné navrhnúť konkrétne riešenie. 

 

Pán poslanec Baniar -  chce aby sa naša obec posunula dopredu, aby ožila. Urobiť marketing 

obce, obec zviditeľniť, aby mali o obec záujem cudzí ľudia a usadili sa v obci.  Nevidí 

v navrhovanom rozpočte finančné prostriedky na marketing na podporenie turistického ruchu.  

Chce, aby sa vyčlenili v navrhovanom rozpočte finančné prostriedky na vyhotovenie 

bilbordov v sume 3 000,- eur. Obec je v združení Mikroregiónu  Laurentius, čo môže 



napomôcť  rozvoju obce . Občania môžu poskytovať ubytovanie v blízkosti máme Podhájsku, 

ale musia byť informovaný.  

 

Pani ekonómka -  v návrhu rozpočtu je položka  rekonštrukcia a modernizácia  obecného 

majetku z ktorej sa môžu čerpať finančné prostriedky aj na rozvoj turistického ruchu, teda aj 

na bilbordy. 

  

 

Pani poslankyňa Zahradníková sa spýtala na položku funkčné platy, kde je navýšenie o 20%. 

Položka funkčné platy na rozvoj obce  je navýšenie o 36%. 

Pani ekonómka – platy sa zvyšovali v zmysle zákona o 10%. Starostovi  bol určený plat 

v zmysle zákona a jeho navýšenie o 20%.  Funkčné platy na rozvoj obce sú zamestnanci cez 

ÚPSVaR a upratovačka.  

Pán starosta - v súčasnosti máme upratovačku platenú z obce. Máme problém cez ÚPSVaR 

zamestnať nejakých nezamestnaných, pretože ich nemáme. Budeme musieť niekoho 

zamestnať na sezónne práce, ako napr. kosenie.    

Pani poslankyňa sa  spýtala na položku  príjmy z prenajatých pozemkov. Sú nižšie prečo? 

Pani ekonómka vysvetlila, že príjmy sa  neznížili, len v minulom roku nebol včas uhradený 

prenájom.   

 

Viac pripomienok ani pozmeňujúcich návrhov nebolo, pán starosta dal o návrhu rozpočtu na 

rok 2019 hlasovať.  

Návrh rozpočtu je  príloha zápisnice.  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Ján 
 Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za X   X  X x x  x   6 

Proti               0  

Zdržal sa             X  1  

 

  

 

 

K bodu č.4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

 

     Pán kontrolnej činnosti predniesol kontrolór obce. Pripomienky ani doplňujúce návrhy 

neboli, pán starosta dal o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlasovať.  Návrh plánu kontrolnej 

činnosti je príloha zápisnice. 

  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Ján 
 Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za X   X  X x x  x  X 7 

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

 



 

 

 

      

K bodu č. 5 – Správa z kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce 
 

      Správu z kontrolnej činnosti predniesol hl. kontrolór obce. Správa o kontrolnej činnosti za 

rok 2018. Správa o kontrole vybavovania sťažností za rok 2018. Správa o kontrole 

poskytnutia, použitia a zúčtovania dotácií. Pri kontrole neboli zistené pochybenia. Odporučil 

zapracovať do VZN  o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce podmienku nemožnosti  

poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej bol právoplatne uložený trest zákazu prijímať 

dotáciu a subvenciu alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EU 

a spôsob akým bude právnická osoba uvedené deklarovať.    

Správy z kontrolnej činnosti sú prílohou zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo zobralo správy z kontrolnej činnosti na vedomie. 

 

 

K bodu č. 6 – Čerpanie eurofondov 
 

     Pán starosta v tomto bode informoval:  

 

1. Projekt rekonštrukcia miestnej komunikácie  je ukončený. Kontrola  projektu z PPA. Zatiaľ  

    však nie sú finančné prostriedky uhradené.  

2. Kompostovanie – kompostovacie zásobníky – projekt v spolupráci so susednými obcami.  

    Kompostéry budú zabezpečené v obci do každej domácnosti.  

3. 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.       

4. Projekt zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy je pre dokončením. Dúfa,  

    že voľby prezidenta SR 16.3.2019 sa budú môcť uskutočniť vo vestibule Kultúrneho domu. 

    Nasledovať bude kolaudácia a slávnostné otvorenie.  

5. Projekt cez úrad vlády – rekonštrukcia šatní. 

6. Projekt z výnosu lotérií  - na rekonštrukciu miestnej komunikácie pri Lehockých. 

7. Pripravená projektová dokumentácia na chodník popri hlavnej ceste I. etapa 

     a parkovisko vedľa obecného úradu, kde sa zatiaľ nachádza stavebný odpad a zemina, 

     ktorá  tam bude použitá.  

 

Pán poslanec Blaškovič sa spýtal,  či nie je plán na využitie budovy vo vlastníctve obce  

s.č. 192.  

Pán starosta povedal, že nie. Sú rozbehnuté projekty ktoré je potrebné dokončiť, čo je dosť 

náročné po administratívnej stránke.   

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu o čerpaní eurofondov na vedomie.    

            

 

  

  

K bodu č. 7 – Rôzne 

 

     Žiadosť o poskytnutie príspevku pani Anna Petríková.  

 



Pani Petríková žiada o poskytnutie príspevku z rozpočtu obce v roku 2019  vo výške 70,- eur 

mesačne. Zo zdravotných dôvodov  je umiestnená v Domove sociálnych služieb Senior 

House, n.o Levice. Jej dôchodok je nepostačujúci na poskytované sociálne služby.   Žiadosť 

o príspevok pani Petríková podávala aj v roku 2018, ale nakoľko v rozpočte neboli vyčlenené 

finančné prostriedky na tento účel, dostala zamietavú odpoveď. V zmysle zákona o sociálnej 

pomoci č. 448/2008 Z.z. v z.n.p. obec môže poskytnúť príspevok, ak  umiestňuje osobu do 

sociálneho zariadenia.  Zo žiadosti však vyplýva, že ona si vybrala ubytovanie v sociálnom 

zariadení Senior House, n.o. Levice, ktoré je nadštandardné. Naša obec je dosť prestarla, 

 keby viac občanov  požiadalo  o takýto príspevok značná časť rozpočtu by išla len  na tento 

účel, čo nie je možné. Sú domovy dôchodcov rôzneho štandardu, každý by si mal zvoliť taký, 

na aký má finančné prostriedky, prípadne by mala prispieť najbližšia rodina.   

Poslanci sa  priklonili k názoru pán starostu. Starosta dal  hlasovať o zamietnutí príspevku.    

       

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Ján 
 Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za X   X  X x x  x  X 7 

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

 

 

K bodu č. 8 – Diskusia 

 

   

     Pán starosta poznamenal, že z technických príčin sa zasadnutie OZ  uskutočňuje 

v kancelárii starostu obce. Občania mohli podnety a pripomienky doručiť písomne na obecný 

úrad.   Na zasadnutie OZ bol doručený jeden písomný podnet  od  pána Janduru, ktorý  pán 

starosta prečítal.   

OZ zobralo podnety a pripomienky na vedomie.    

 

     Pán poslanec Remeň povedal, že na najbližšom zasadnutí OZ  prečíta list od nášho občana, 

ktorým chce prostredníctvom neho interpelovať na poslancov OZ.       

 

     Pán poslanec Bučko v rámci diskusie povedal, že aj on chce, aby sa obec posunula 

dopredu a prosperovala. Je vidno že sa v obci niečo robí. Chce upriamiť pozornosť na 

niektoré veci aby sa riešili :  

- v súčasnosti sa zberný dvor nachádza  v priestoroch miestneho hospodárstva, je potrebná  

   úprava dvora  ako aj samotnej budovy 

- riešenie sociálneho zariadenia v budove Obecného úradu  

- riešenie okolia domu s.č. 333 a dom s.č. 334 – je to vstup do obce, sú tam kopy odpadu,  

  ktoré vyprodukovali bývajúci na s.č. 333  

   rodinný dom s.č. 334 nie je síce vysporiadaný nie je tam žijúci vlastník , je však dezolátnom  

  stave, ale hľadať možnosť riešenia tohto problému,  určite nejaké riešenie existuje.     

 

     Pán poslanec Blaškovič povedal, že problém je v tom, že domnelí vlastníci rod. Almášovej  

nemajú záujem stav riešiť.  



     Pán poslanec Sádovský - naozaj Almášov dom je vo veľmi zlom stave je to priam 

ohrozujúci stav, ktorý musíme riešiť. Dom s.č. 333 má vlastníka ktorého je potrebné vyzvať, 

aby riešil vzniknutý odpad ktorý sa tam nachádza. 

 

     Pán starosta povedal, že máme viac rodinných domov, kde  vlastníkom pozemkov je obce. 

Napríklad dom s.č. 230 kde býval Ľudovít Špaňo /Viničný/. Jeho rodičia nemali vysporiadaný 

pozemok, zomreli a dom vlastne neexistuje. V katastri sa nachádza len pozemok, ktorý je 

dosť úzky.  Záujem o pozemok by mal majiteľ susednej nehnuteľnosti, ale len za symbolickú 

cenu, pretože dom je potrebné odstrániť a to sú určité náklady.  

      

     Pán poslanec Baniar -  takýchto prípadov je zrejme viac, preto bude potrebné, aby OZ 

zaujalo stanovisko a riešilo takéto prípady.     

 

    Pán starosta -  všade je potrebný individuálny prístup.  

Na budovu Obecného úradu je vyhotovená  projektová dokumentácia v sume  cca 80 000,- 

eur. V obci  je na predaj rodinný dom s.č. 126 a mohol by to byť priestor aj pre nový obecný 

úrad. Rozmerovo je väčší a má viac priestoru i keď aj tam by bolo potrebné urobiť určité 

stavebné úpravy.  

Viacerí poslanci starostov názor zdieľali.  

 

    Pán poslanec Bučko - parkovisko pri kostole je veľmi malé. Ľudia parkujú všade. Riešením 

by bolo bývalé ihrisko nad cintorínom, na čo by nebolo potrebné vynaložiť veľa finančných 

prostriedkov. Riešiť aj kamerový systém v obci  a nástenku podujatí, ktoré sa budú v obci 

počas roka konať. Informovať občanov aj širokú verejnosť.  

 

     Pán starosta ku kamerovému systému povedal, že z dostupných informácii vie, že 

z eurofondov trvá 24 mesiacov dokedy sa projekt zrealizuje. Približná suma je 30 000,- eur 

a veľa krát sú technológie už  zastarané. Je možnosť riešenia  z vlastných zdrojov, kde jedna 

kamera s príslušenstvom stojí 500,- eur. Pri 5 kamerách to nie je veľká suma, ale nie je nočné 

videnie.  Pri Kultúrnom dome na múre sú pripravené priestory na 3 informačné tabule, ktoré 

budú osvetlené. Budú slúžiť na  informovanie občanov obce  aj širokej verejnosti. 

 

     Pán poslanec Baniar vo svojom diskusnom povedal informoval:  

 - propagačné tabule sa riešia, budú  na nich spropagované akcie ktoré sa pripravujú 

 -  v rámci mikroregiónu Laurentius , obec zviditeľniť v rôznych podujatiach  ktoré sú  

     plánované 

 - príprava uceleného materiálu, akým spôsobom obec zviditeľniť v oblasti napr. kultúry 

   a športu    

- aspoň 1,2 krát do roka informovať občanov letákom,  čo sa urobilo  a čo sa robiť bude 

 - informácia aj cez SMS je veľmi dobrá, zapojiť čo najviac občanov 

 - obnoviť  kríž padlých v I. svetovej vojne  a kríž v hornej časti obce 

 - Čulenová izba, tiež v zlom technickom stave 

 - vytvorenie cyklotrasy vlastnej ale aj napojením na Podhájsku 

 - do budúcna vytvoriť vyhliadkovú vežu, máme tu krásne prostredie    

 -  čakanská kopula je málo spropagovaná 

 -  vyhotovenie 2 bilbordov na propagáciu obce v smere na Dedinku, kde bude spropagovaná  

    história ale aj súčasnosť 

 - uvažovať napríklad o pomenovaní našej základnej školy osobnosťou ktorá ju zviditeľnila 

 - riešenie vzhľadu budovy obecného úradu, čo je tiež určitá propagácia obce 

 - výstava fotografií histórie obce ale aj súčasnosti pri rôznych  podujatiach 



 - na stránku obce dať zoznam poslancov aj s fotografiou  

  - priebežne pridávať na stránku obce  fotografie čo sa nie len urobilo v minulosti, ale čo sa  

    robí aj teraz  

 - hlásenie v obecnom rozhlase, dať nejakú výstižnú zvučku   

 - dedinský dom  

 

 Pán poslanec Bučko -  akcia stretnutie rodákov obce, by určite prispelo k propagácii obce.  

 

 Pani poslankyňa Hanusová -  pripravuje publikáciu v ktorej budú zachytené čakanské zvyky, 

tradície, obyčaje  na základe rozprávania. Publikácia má asi 117 strán, ale ešte nie je 

dokončená.   

 

Pán poslanec Baniar  -  zaujímavé je aj čakanské nárečie, ktoré má podchytené.       

 

Pani poslankyňa Zahradníková - je potrebné využiť aj to, že obcou prechádza cesta  

I. triedy ktorá je frekventovaná. Pritiahnuť ľudí do obce. Vyhliadková veža je dobrý nápad.  

 

Pán poslanec Bučko – OZ Pažite bude organizovať stavanie mája  pred Domom kultúry. 

                  

Pán starosta poďakoval za diskusné príspevky a diskusiu ukončil.  

 

Prečítal návrh na uznesenie o ktorom dal hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Štefan  

Baniar 
Peter 
Blaškovič 

Ján 
 Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Miloš 
Sádovský 

Andrea 
Zahradníková 

Celkom 

Za X   X  X x x  x  X 7 

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

 

K bodu č.8 – Záver 

 

                                                                             

       Pán starosta poďakoval poslancom za  účasť na riadnom zasadnutí OZ. Rokovanie  týmto 

ukončil. 

 

  

 

 

                                                                                   Ľudovít  V i g l a š 

                                                                                        starosta obce 

 

 

Overovatelia:  Štefan Baniar 

                        Ján Bučko 

                          

 

Zapisovateľka: Terézia Haulíková 



 

 

U Z N E S E N I E č. 2 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE 

konaného dňa 28. februára  2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Čake:  

 

A .  berie na vedomie:  

 
      1. kontrolu uznesenia  č. 1 

      2. stanovisko hlavného kontrolóra obce Čaka k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

          a k viacročnému rozpočtu na roky 2020 a 2021   

      3.  rozpočet na roky 2020 a2021 

      4.  správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 

      5.  správu o kontrolnej činnosti o kontrole vybavovania sťažností za rok 2018 

      6.  správu o kontrolnej činnosti -  kontrola poskytnutia, použitie a zúčtovania dotácií  

      7.  informáciu o čerpaní eurofondov 

      8.  diskusný príspevok pána Janduru 

      9. diskusne príspevky poslancov 

     

   

  

 

B.  s ch v a ľ u j e: 

 
   1.  program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

   2.  predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019   na úrovni hlavných kategórii v celkovej  

        príjmovej časti v sume 940 628,- eur vo výdavkovej časti v sume 940 628,- eur  

 

   3.  v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  

       samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie  

       rozpočtu obce  bez programovej štruktúry 

 

   4.  v zmysle § 11, odst. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v z.n.p.  

        vykonávanie zmien rozpočtu obce  starostom obce v nasledovnom rozsahu:  

        - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

        celkové príjmy a celkové výdavky          

  

  5.  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čaka na 1. polrok 2019 

 

   

 

  C.  neschvaľuje:  

       
    1. žiadosť o poskytnutie príspevku pre pani Annu Petríkovú   

 



D. v o l í: 

 

        1. členov komisie  ekonomickej : MVDr. Miloš Sádovský 

                                                                Mgr. Emília Viglašová, ekonómka obce 

 

         2. členov  komisie kultúrnej:  Mgr. Mária Hronovská 

                                                         Monika Viglašová, č.d. 20  

 

 

         3. členov komisie životného prostredia, poriadkovej:  Ing. Andrea Zahradníková 

                                                                                               Helena Bieliková, č.d. 328 

                                                                                               Jozef Abrahámovič, č.d. 19 

 

 

  E. odporúča: 
 

   1.  zapracovať do VZN  o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce podmienku nemožnosti  

        poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej bol právoplatne uložený trest zákazu prijímať  

       dotáciu a subvenciu alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov  

       EU a spôsob akým bude právnická osoba uvedené deklarovať.    

 

   

 

   

 

                                                                          Ľudovít  V i g l a š 
                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


