
Z á p i s n i c a 

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Čake   

konaného dňa 28.apríla2016 
 

 

Prítomní:   

 

Starosta obce: Ľudovít Viglaš 

 

Poslanci OZ:   Anton Bielik, Mgr. Ján Bučko, Bc. Emília Hanusová, Ing. Ján Remeň,    

                        Ľubomíra Sádovská, MVDr. Miloš Sádovský, Božena Šimčíková  

 

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller                   

 

Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 6 

 

 

 

Program:  1. Otvorenie 

                  2.  Kontrola vlastných  uznesení  

                  3.  Školské dielne 

                  4.  Zberný dvor 

                  5.  Prevádzkový poriadok –multifunkčné ihrisko 

                  6.  VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce 

                  7.  Návrh zmluvy o výkone kontrolnej činnosti hl. kontrolóra pre viaceré obce 

                  8.  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti, plán kontrolnej činnosti 

                  9.  Rôzne 

                 10. Diskusia 

                 11. Záver 

 

                   

                   

 

 

R O K O V A N I E 
 

 

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

 

     Rokovanie otvoril starosta obce, pán Ľudovít Viglaš. Privítal  prítomných poslancov 

a občanov obce. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a preto rokovanie OZ je 

uznášaniaschopné. 

Za overovateľov zápisnice určil pani poslankyňu Šimčíkovú a pána poslanca Bielika. Za 

zapisovateľku  pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú. 

Oboznámil s programom rokovania, o ktorom dal hlasovať. 

 

 



Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Anton 

Bielik 
Ján 
Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Ľubomíra 
Sádovská 

Miloš 
Sádovský 

Božena 
Šimčíková 

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.7  z riadneho zasadnutia OZ  

konaného 15.12.2015 a uznesenia č. 8 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 22.02.2016. 

Pán starosta ku kontrole uznesenie č. 8  povedal, že žiadosť bola odovzdaná a predpokladá, 

 že budeme úspešná.   Pripomienky ku kontrole uznesenia neboli.     

Obecné zastupiteľstvo berie kontrolu uznesenia č. 7  a č.8  na vedomie. 

 

  

K bodu č. 3 – Školské dielne 

 

    Starosta informoval, že materiál  k predmetnému bodu bol poslancom doručený. Školské 

diele sú vo veľmi zlom havarijnom stave. Prepadli sa strešné preklady, na budove nebol 

vyhotovený betónový veniec. Do budovy zatekalo a tým sa vlastne preklady uvoľnili a štyri 

spadli. Predložil poslancom dve alternatívy riešenia tohto problému. Jedna alternatíva je 

rovná strecha za 11 200,- Eur, druhá alternatíva je sedlová strecha za 17 500,- Eur a tretia 

možnosť je likvidácia objektu, čo je zhruba 6 tis. Eur. Požiadal poslancov  o vyjadrenie 

k predloženým návrhom.  

Pán poslanec Bielik povedal, že si bol pozrieť objekt a skutočne je vo veľmi zlom stave. 

Všetko je vykradnuté. Je na zváženie či objekt opraviť alebo zbúrať, či je dostatok detí 

v škole, či budú dielne potrebné. V súčasnosti je tendencia učiť deti zručnosti, preto by bolo 

vhodné dielne zachovať. 

Pán poslanec Remeň sa priklonil k názoru pána poslanca Bielika, žiadať o finančné 

prostriedky a dielne opraviť. 

Pán poslanec Bučko sa spýtal, či objekt obhliadol statik. 

Pán starosta povedal že nie,  ale dá sa zo stavbou pracovať , dá sa to opraviť. On je zato, aby 

sa použila alternatíva sedlovej strechy.  Zo strany poslancov viac pripomienok nebolo. 

O  návrhu oprava školskej dielne s vyhotovenie sedlovej strechy dal pán starosta hlasovať.     

  

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Anton 

Bielik 
Ján 
Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Ľubomíra 
Sádovská 

Miloš 
Sádovský 

Božena 
Šimčíková 

Celkom 

Za x  x  x  x x  x  x  7  

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

 

 

   

                 



K bodu č. 4 – Zberný dvor 
 

 

     Pán starosta predložil poslancom pracovnú verziu vytvorenia zberného dvora a ponuku na 

projektovú dokumentáciu. Jedná sa o priestor medzi Základnou školou a rómskou osadou. 

Pozemok je vo vlastníctve cirkvi, ale dovolil si v predstihu jednať  s farským úradom 

a dohoda je možná.  Zámer je vybudovať zberný dvor, získať techniku a technológiu. Odpad 

by sa na zbernom dvore triedil a odnášal preč. Predpokladané náklady na stavbu sú 200 tis. 

Eur, náklady na technológiu a techniku 120 tis. Eur. Finančné prostriedky sa budú žiadať 

z eurofondov. 

V prípade, že bude potrebné zabezpečiť pozemok ktorý je vo vlastníctve obce, tak projektovú 

dokumentáciu a stavby realizovať na p.č. 4097, LV č.1 . 

Zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené pripomienky ani pozmeňujúce 

návrhy, starosta dal o návrhu hlasovať.  

              

  Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Anton 

Bielik 
Ján 
Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Ľubomíra 
Sádovská 

Miloš 
Sádovský 

Božena 
Šimčíková 

Celkom 

Za x  x  x  x x  x  x  7  

Proti        0 

Zdržal sa               0  

 

 

 

K bodu č. 5 – Prevádzkový poriadok- multifunkčné ihrisko 

 

     Materiál poslanci dostali na preštudovanie. Multifunkčné ihrisko je hotové a je potrebné, 

aby sa prevádzkový poriadok schválil a ihrisko mohlo prevádzkovať. Pripomienky k návrhu 

prevádzkového poriadku  mal kontrolór obce, pán Keller  v čl. 3, bod 6. a bod 8. vypustiť, 

pretože vodenie psov a zvierat má byť riešené VZN, ako aj zákaz fajčenia a používania 

alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok. Taktiež odporučil zrušiť čl. 6, 

ktorý rieši pokuty, čo prevádzkový poriadok nemá riešiť.     

    Pán starosta navrhol schváliť prevádzkový poriadok podľa pripomienok pán kontrolóra . 

VZN sa vyhotoví nové alebo sa doplní existujúce VZN, kde budú tieto veci zapracované. 

O prevádzkovom poriadku v pozmenenej forme dal hlasovať.           

 

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 
poslanci Anton 

Bielik 
Ján 
Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Ľubomíra 
Sádovská 

Miloš 
Sádovský 

Božena 
Šimčíková 

Celkom 

Za x  x  x  x x  x  x  7  

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

 

K bodu č. 6 – VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce 



     K tomuto bodu programu taktiež poslanci dostali materiál. Jedná sa o návrh VZN, ktorým 

sa ustanovuje postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom. Starosta vyzval na pripomienkovanie. 

Zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené pripomienky ani pozmeňujúce 

návrhy, starosta dal o návrhu hlasovať.  

               

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Anton 

Bielik 
Ján 
Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Ľubomíra 
Sádovská 

Miloš 
Sádovský 

Božena 
Šimčíková 

Celkom 

Za x  x  x  x x  x  x  7  

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

 

K bodu č. 7 – Návrh zmluvy o výkone kontrolnej činnosti hl. kontrolóra pre viaceré obce 

 

      Materiál k tomuto bodu bol poslancom doručený. Aby  pán kontrolór mohol výkon 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vykonávať pre viaceré obce, je potrebné v zmysle 

platných právnych predpisov schváliť zmluvu o výkone kontrolnej činnosti. Zo strany 

poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, 

starosta dal o návrhu hlasovať.  

               

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Anton 

Bielik 
Ján 
Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Ľubomíra 
Sádovská 

Miloš 
Sádovský 

Božena 
Šimčíková 

Celkom 

Za x  x  x  x x  x  x  7  

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

 

 

K bodu č. 8 – Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti, plán kontrolnej činnosti 

 

     V tomto bode dostal slovo hlavný kontrolór obce pán Keller. Vyjadril sa k plánu 

kontrolnej činnosti, ktorý podľa požiadaviek doplnil o časový plán. 

Pripomienky zo strany poslancov neboli, pán starosta dal o predloženom pláne  kontrolnej 

činnosti hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Anton 

Bielik 
Ján 
Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Ľubomíra 
Sádovská 

Miloš 
Sádovský 

Božena 
Šimčíková 

Celkom 

Za x  x  x  x x  x  x  7  

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

     Ďalej pán kontrolór predniesol správy o kontrolnej činnosti, ktoré sú súčasťou zápisnice.  

- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 



- Správa o kontrole stavu daňových nedoplatkov a ich vymáhanie 

- Správa o kontrole dodržiavania zákonných požiadaviek pri poskytovaní dotácie 

z rozpočtu obce 

 Obecné zastupiteľstvo zobralo správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti  na vedomie.  

 

 

 

K bodu č. 9 – Rôzne 

  

         Školská jedáleň – pán starosta predniesol žiadosť vedúcej školskej jedálne  o úhradu 

nedoplatkov  z rokov:  2011, 2012, 2013 v sume 194,96 Eur. Tieto nedoplatky vznikli ešte za 

predchádzajúceho vedenia školskej jedálne. Vedúca školskej jedálne v rámci možností 

vymáhala a vyzývala na úhradu nedoplatkov, ale v niektorých prípadoch neúspešne. 

Vyčerpala všetky možnosti, preto starosta navrhol o účtovné odpísanie týchto pohľadávok.  

Pripomienky  zo strany poslancov neboli, starosta dal o návrhu účtovného odpísania 

pohľadávok hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
poslanci Anton 

Bielik 
Ján 
Bučko 

Emília 
Hanusová 

Ján 
Remeň 

Ľubomíra 
Sádovská 

Miloš 
Sádovský 

Božena 
Šimčíková 

Celkom 

Za x  x  x  x x  x  x  7  

Proti               0  

Zdržal sa               0  

 

 

Ďalšia žiadosť vedúcej školskej jedálne bola na zakúpenie ohrevného  pultu pri výdaji 

pokrmov. Žiadosť podala z podnetu  kontroly z RÚVZ v Leviciach. Zákon č. 355/2007 Z.z  

§ 9 odst. 4 písm.f.  hovorí , že hotové potraviny – ich  teplota počas 3 hodín po ich tepelnom 

dohotovení nesmie pri hutných pokrmoch klesnúť pod 60˙C a tekutých pokrmov pod 65˙C. 

Pán starosta povedal, že zariadenie v školskej jedálni je technologicky opotrebované, 

zastarané. Požiadal prítomnú vedúcu školskej jedálne, aby zistila v akých cenách sa takéto 

zariadenia pohybujú.  

Pani vedúca povedala , že menšie okolo 1 000,- Eur.  

Pán starosta povedal, že v rámci možností sa tento problém vyrieši.  
 

 

K bodu č. 10 – Diskusia 
 

Pán Blaškovič  - požiadal, aby boli občania vyzývaní  na dôslednejšie dodržiavanie VZN obce 

o životnom prostredí, aby sa starali o svoje pozemky a udržiavali ich. Pretože, má problém 

s nehnuteľnosťou oproti jeho domu. Nehnuteľnosť súpisní číslo 101 je zaburinená a od 

amfiteátra na pozemok chodia srnky, líšky čo je dosť nebezpečné.   

Pán starosta povedal, že v rámci dodržiavania tohto VZN prejde zamestnanec obce celú obec 

a vyzvú sa všetci majitelia nehnuteľností, kde je pozemok neudržiavaný v termíne do 14 dní.    

Pán Blaškovič ešte poznamenal, že nehnuteľnosť sa rozpadáva o ohrozuje majiteľov susednej 

nehnuteľnosti. 

Pán starosta povedal, že majiteľ môže podať podnet na občianskoprávne konanie.  

 

Pán poslanec Bielik sa spýtal, či nemôže školská jedáleň podnikať, aby si zarobila peniaze 

napríklad na obnovu existujúceho vybavenia? Sú rôzne akcie, ktoré by sa dali zorganizovať.  



Pán starosta povedal, že je to dobrá myšlienka, ale pre deti je pri stravovaní  iná norma ako 

pre dospelých, i keď  v minulosti sa varilo v školskej jedálni pre dôchodcov. Variť dve alebo 

tri jedná v súčasnosti nie je možné.  

Pani vedúca školskej jedálne povedala, že v súčasnosti sa varí pre 70 detí a školský personál. 

Náklady by vznikli  na mzdy a bolo by potrebné zainvestovať do  obnovy technologického 

zariadenia.  

Pán poslanec Bučko mal prosbu, aby sa apelovalo na vlastníkov predávajúcich nehnuteľností   

ale aj na kupujúcich, aby sa o predmetné pozemky aj patrične starali a udržiavali ich. 

Pán poslanec Sádovský povedal, že ani štátne inštitúcie sa riadne nestarajú o majetok, pretože 

rodinný dom  súpisné číslo 24 je majetok VÚB banky a pozemok je zarastený a zaburinený.  

Pán starosta povedal, že sa vyzvú všetci majitelia nehnuteľností, ktorý nemajú pozemky  

riadne udržiavané.  

Viac diskusných príspevok nebolo.  

Pán starosta v rámci diskusie srdečne pozval všetkých občanov v sobotu 7. mája o 19.00 hod.  

na ampliónový sprievod  od Lehockých cez park  na amfiteáter, kde bude vatra a kultúrny 

program. Je to akcia v spolupráci s občianskym združením Pažite, FS Čakanka a ZŠ s MŠ 

v Čake. 

Ďalšia akcia, na ktorú srdečne pozval občanov, bude 21. mája o 12.00 hod. – Čakanská 

paráda.    

Je to akcia v športovom areáli, pri ktorej bude skolaudované multifunkčné ihrisko. Večer 

bude tanečná zábava.   

  

 

K bodu č.11 – Záver 

 

                                                                              

       Pán starosta poďakoval poslancom a občanom  za účasť na riadnom zasadnutí OZ  

a rokovanie ukončil. 

  

 

 

  

 

 

                                                                                   Ľudovít  V i g l a š 

                                                                                        starosta obce 

 

 

Overovatelia: Božena Šimčíková 

                       Anton Bielik 

 

Zapisovateľka: Terézia Haulíková  

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E č. 9 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE 

konaného dňa 28.apríla  2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Čake:  

 

 

A .  berie na vedomie:  
    

     

1. kontrolu uznesenia  č. 7 z riadneho zasadnutia OZ  a č.8 z mimoriadneho zasadnutia OZ  

2. informáciu o možnosti rekonštrukcie školskej dielne 

3. informáciu o možnosti vytvorenia zberného dvora   

4. správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti  

5. informáciu o možnosti zakúpenie ohrevného pultu do školskej jedálne  

 

 

 

B.  schvaľuje:  

 
1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. návrh opravy školskej dielne s vyhotovením sedlovej strechy 

3. zámer vyhotovenia zberného dvora a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok   

na p.č. 326/1 alebo p.č.  4097 podľa požiadaviek na možnosť získania NFP  

4. prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

5. VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce 

6. Návrh zmluvy o výkone kontrolnej činnosti hl. kontrolóra pre viaceré obce 

7. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čaka na 1. polrok 2016 

8. účtovné odpísanie pohľadávok v školskej jedálni v sume 194,96 eur 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           Ľudovít  V i g l a š 
                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


