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Zápisnica
Z druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstv a
Dátum konania: 18.07.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OcZ a stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Procedurálne veci
- schválenie prevádzkovania skolaudovanej časti obecného vodovodu Čakaj ovce,
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
- vybudovanie šatní pre detské futbalové družstvo v areály futbalového štadióna Čakaj ovce
- schválenie odkúpenia zvyšných podielov známych vlastníkov na pozemku p.č. 1186/6 pre
potreby obce Čakaj ovce
- prázdninové kúpanie občanov našej obce
4. Rôzne ( Diskusia)
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakajovciach otvoril a ďalej viedol starosta
obce Milan Greguš.
Overovatelia zápisnice: Ing. M. Bača, Mgr. J. Civáňová,
Zapisovateľ: Ing. M. Bača23
2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento program hlasovaním schválený.
Hlasovaním : za 9 poslancov
3. Procedurálne veci
a) Ako prvý bod rokovania bolo zaradené prevádzkovanie novovybudovanej časti obecného
verejného vodovodu v obci Čakajovce. Jedná sa o dva stavebné objekty:
- SO 01 rozšírenie verejného vodovodu HDPE PE 100 D 110 - dí. 169,54 m
- SO 02 zokruhovanie verejného vodovodu HDPE PE 100 D 110 - dí. 291,17 m
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,
prevádzkuje v obci Čakajovce verejný obecný vodovod od roku 2008 na základe Zmluvy č.
40/05/05406/08, uzatvorenej 11. septembra 2008. Obec Čakajovce zrealizovala na základe
vzniknutej potreby dve nové časti obecného verejného vodovodu v obci Čakajovce a po ich
kolaudácii by chcela zrealizované nové časti vodovodu odovzdať do prevádzkovania
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poslanci schválili prevádzkovanie aj novej časti
skolaudovaného vodovodu, Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., na základe
Dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/05406/08, uzatvorenej dňa 11. septembra 2008.
K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
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b) Ďalším bodom zasadnutia bolo Rozhodnutie katastrálneho úradu Nitra o prevode časti pozemku
p.č. 1186/6 na Obec Čakajovce a schválenie odkúpenia zvyšných podielov na predmetnom
pozemku pre potreby obce Čakajovce. Obec Čakajovce už v roku 2014 začala pracovať na prevode
celého pozemku p.č. 1186/6 do vlastníctva obce Čakajovce. V tom období sa nám podarilo odkúpiť
od vtedy známych vlastníkov podiel 1/10 z celkovej výmery 158 m2. Zvyšok tvorili v tom čase
neznámi vlastníci a ich podiely boli v správe SPF. Obec Čakajovce požiadala SPF o odkúpenie
9/10 podielov neznámych vlastníkov do vlastníctva obce. Celý tento proces trval niekoľko rokov a
po výmene vedenia SPF sa veci pohli a SPF schválil odpredaj podielov neznámych vlastníkov
pozemku p.č. 1186/6 v rozsahu 13/20 pre Obec Čakajovce. K tomuto prevodu aj došlo, čo
potvrdzuje Rozhodnutie katastrálneho úradu Nitra. Lenže počas obdobia rokov 2015 -2018 prišlo
na parcele č. 1186/6 k preukázaniu vlastníckych práv rodinou, ktorá vlastní podiel 5/20 z celkovej
výmery pozemku 158 m2, čo predstavuje 39,5 m2. Obec Čakajovce na predmetnom pozemku
plánuje vybudovať miestnu komunikáciu s rozvodom inžinierskych sietí a preto by chcela
pozemok p.č. 1186/6 o výmere 158 m2 vlastniť celý. V súčasnosti Obec Čakajovce vlastní podiel
15/20. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Čakajovciach schválili odkúpenie zvyšného podielu
5/20 o výmere 39,5 m2 pre potreby obce Čakajovce od už známych vlastníkov. K tomuto bodu
rokovania bolo prijaté uznesenie.
c) Tretím bodom rokovania bolo vybudovanie šatní pre novovytvorené detské futbalové družstvo,
ktoré bude pôsobiť v súťaži riadenej Oblastným futbalovým zväzom Nitra. Poslanci by chceli
podporit pohybové aktivity detí z našej obce tým, že v priestoroch futbalového štadióna Čakajovce
by bolo v priebehu niekoľkých mesiacov vybudované miesto, kde by sa deti stretávali, prezliekali a
mali odložené potrebné veci a zariadenia pre futbalové aktivity. Zariadenie by bolo zložené z troch
obytných kontajnerov. Jeden by slúžil ako sociálne zariadenie, kde by sa nachádzali sprchy, WC a
umývadlá a zvyšné dva kontajnery by slúžili ako šatne. Poslanci tento model schválili a súhlasili so
zakúpením komplexu troch obytných kontajnerov pre deti, ktoré budú tvoriť detské futbalové
družstvo Čakajovce a budú pôsobiť pri OFK Čakajovce. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté
uznesenie.
d) Nasledujúcim bodom rokovania boli komunálne voľby 2018. Nakoľko termín konania
komunálnych volieb je vyhlásený na deň 10. novembra 2018, je podľa §11 ods. 4písm. i) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhradené Obecnému
zastupitel stvu v Čakajovciach určit najneskôr 90 dní pred konaním volieb do orgánov samosprávy
obcí, na celá funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu Obce Čakajovce. Vzhľadom na to,
že Obec Čakajovce je stredne veľká obec, starosta zabezpečuje riadne fungovanie obce, vzhľadom
na rozsah činností a potrebu kvalitného uspokojovania potrieb obyvateľov obce, bolo navrhnuté
aby Obecné zastupiteľstvo opätovne určilo rozsah výkonu funkcie starostu Obce Čakajovce na
plný úväzok a to na celé funkčné obdobie 2018 - 2022. V zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo určí počet
poslancov na celé volebné obdobie pred voľbami podľa počtu obyvateľov obce. Naša obec svojim
počtom obyvateľov patrí pod písm. d) od 1 001 - do 3 000 obyvateľov, kde je rozpätie 7 až 9
poslancov. Obecné zastupiteľstvo schválilo pre nové volebné obdobie 2018 - 2020 taký počet, ako
to bolo aj doterajších volebných obdobiach, teda 9 poslancov. V zmysle Volebného kódexu zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov, podľa §
166 ods. 2 platí, že v obci v ktorej sa zvolí 12 a menej poslancov Obecného zastupiteľstva, sa môže
vytvoriť jeden volebný obvod a jeho určenie je potrebné stanoviť uznesením Obecného
zastupiteľstva. Pre našu Obec Čakajovce je to teda jeden volebný obvod. K týmto bodom
rokovania bolo prijaté uznesenie.
e ) Posledným bodom rokovania bolo prázdninové kúpanie našich občanov. Starosta obce požiadal
prítomnú p. E. Kollárovú, ktorá je predseda Kultúrnej komisie obce, aby zistila záujem občanov a
tiež výber miesta a termínu na kúpanie. Poslanci sa kladne vyjadrovali ku kúpalisku Podhájska a v
prípade záujmu o prázdninové kúpanie schvaľujú zabezpečenie a úhradu dopravy zo strany obce.
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K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 33/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje program 2. mimoriadneho zasadnutia.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných

Uznesenie č. 34/2018.
OcZ v Cakajovciach schvaľuje prevádzkovanie skolaudovanej novovybudovanej časti verejného
vodovodu Čakajovce v rozsahu:
- SO 01 rozšírenie verejného vodovodu HDPE PE 100 D 110 - dí. 169,54 m,
- SO 02 zokruhovanie verejného vodovodu HDPE PE 100 D 110 - dí. 291,17 m,
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,
na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/05406/08, uzatvorenej dňa 11.
septembra 2008.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných

Uznesenie č. 35/2018.
OcZ v Cakajovciach schvaľuje zakúpenie komplexu troch obytných kontajnerov pre potreby
novovytvoreného detského futbalového družstva Čakajovce. Zároveň schvaľuje ich umiestnenie v
areály futbalového štadióna Čakajovce.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných

Uznesenie č. 36/2018.
OcZ v Cakajovciach
A. - schvaľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa § 11 ods. 3 písm. d) počet poslancov deväť v novom volebnom období 2018 - 2022,
B. - schvaľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa § 11 ods. 4 písm. i) výkon funkcie starostu obce Čakajovce v novom volebnom období
2018 - 2022, na plný úväzok,
C. - schvaľuje v zmysle Volebného kódexu zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva v znení neskorších predpisov, podľa § 166 ods. 2, v obci v ktorej sa zvolí 12
a menej poslancov Obecného zastupiteľstva, je možné utvoriť jeden volebný obvod pre
komunálne voľby 2018.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných

Uznesenie č. 37/2018.
OcZ v Čakaj ovciach schvaľuje zabezpečenie a úhradu dopravy na prázdninové kúpanie našich
občanov na vybrané kúpalisko v termíne letných školských prázdnin. Podhájska - 25.08.2018.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných

Uznesenie č. 38/2018.
v OcZ v Cakajovciach schvaľuje odkúpenie zvyšných podielov ( 5/20 ) pozemku p.č. 1186/6, k.ú.
Čakajovce , na LV 197 pre potreby obce Čakajovce.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných
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4. Rôzne.
V diskusii starosta obce oboznámil poslancov z vyhodnotením niektorých našich žiadostí, ktoré
boli podané na Ministerstvo pôdohospodárstva.
5. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol Ing. M. Bača v rámci všetkých bodov rokovania.
6. Záver.
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým
prítomným za ich účasť na zasadnutí.

V Čakajovciach : 19.07.2018

Ing. Matúš Bača
overovateľ zápisnice

Mgr. Jana Civáňová
overovateľ zápisnice

starosta obce
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