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Zápisnica
Z druhého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 20.04.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

%

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OcZ a stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Procedurálne veci
- Žiadosť CVP - Centum vzdelávania a poradenstva, Zvolen - zriadenie Elokovaného
pracoviska Čakajovce
______
- Podiel pozemku pri šurianskom moste - p. Eva Fišerová (■ M H R ) P-č-^
(15,44 m2 34567) - ponuka na predaj obci
- Bc. František Bíro - predaj pozemku p .č .■ ■ •d o p ln e n ie pre Kataster nehnuteľností
- Viera Lendelová - p.čÄBÉPhadosť o odpredaj pozemku ( Znalecký posudok)
- Oplotenie cintorína ( zo strany Lietavec )
- Poškodená socha Dr. Jozafa Tisa - Panteón slov. dejateľov
- Pozemok p.č. 906/6 ( PD Čakajovce ) - zámena
- COOP Jednota - prenájom priestorov ( prevádzky 12-075 a 13-104 )
- Stavanie "Mája" - 30.04.2018
- Zverejnená výzva na Environmentálnom fonde - podpora elektromobility
- RO č. 2/2018________
v
- RD<í ■
o.ť
R N-adkúpenie Obcou Čakajovce
- info - škola,....
4. Kontrola uznesení z prvého pravidelného zasadnutia OcZ, konaného 22.02.2018.
5. Rôzne ( Diskusia)
6. Návrh, na uznesenie
7. Záver
1. Otvorenie
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach otvoril a ďalej viedol starosta obce
Milan Greguš.
Overovatelia zápisnice: E. Kollárová, Š. Krajanec
Zapisovateľ: E. Kollárová
2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento doplnený o nasledujúce body :
1. - Ľudmila a Milan Klukoví - žiadosť o zokruhovanie obecného vodovodu
2. - J. Dubnický - žiadosť o umiestnenie zelenej textílie na detské ihrisko
3. - Komunitný plán obce Čakajovce - povinnosť aktualizácie
4. - Bezpečnostný projekt obce Čakajovce - povinnosť aktualizácie ochrany osobných údajov
5. - Kynologický klub Čakajovce - žiadosť
6. - Štefan Krajanec a manželka Eva Krajancová - žiadosť o odkúpenie predzáhradky
7. - Zverejňovanie stavebných povolení na stránke obce - žiadosť obyvateľov obce
Následne poslanci tento program hlasovaním odsúhlasili.
Hlasovaním : za 7 poslancov/ 7 prítomných
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3. Procedurálne veci
a) Ako prvý bod rokovania bolo zaradené Rozpočtové opatrenie č. 2/2018. Zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením predstavila poslancom ekonómka obce p. Viera Maková. Postupne
poslancom predniesla návrh rozpočtového opatrenia. Nasledovali otázky poslancov a po vyčerpaní
otázok bola zmena rozpočtu, rozpočtovým opatrením schválená uznesením.
b) Ďalším bodom zasadnutia bola žiadosť, ktorú podalo CVP - Centrum vzdelávania a
poradenstva^M ^H H B B H H H H |H 9H B SB B B B B nM SvZiadosť sa týkala zriadenia
Elokovaného pracoviska Čakajovce, Nová č. 201, 951 43 Čakajovce, ako súčasti Súkromnej
umeleckej školy Lužianky, Sasinkova 1, 951 41 Lužianky. Poslanci sa predmetnou žiadosťou
zaoberali a keďže bolo v roku 2014, na štvrtom pravidelnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
prijaté uznesenie č. 29/2014 a poslanci po konzultácii s vedení ZŠ s MŠ Čakajovce nakoniec zrušili
výkon Uznesenia č. 29/2014. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
c) Tretím bodom rokovania bola žiadosť, ktorú podal Bc. František Bíro a manželka Anna, ktorá sa
týkala odkúpenia obecného pozemku, ktorý priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.
Obec Čakajovce dala urobiť geometrický plán, ktorý vyhotovila geodetická kancelária GOK - Ing.
Miloslav Hatala. Geometrickým plánom bol pozemok p.č5BHB*ktorý mal výmeru JM B V
rozdelený na menšie pozemky, podľa toho. ako boli v minulosti odčlenené pre plánovanú miestnu
komunikáciu. Za pozemkom p .č .V R ktorého vlastníkom je žiadateľ Bc. František Bíro s
manželkou, bol vytvorený nový pozemok, ktorého p.č. j e W a jeho výmera je
Poslanci
Obecného zastupiteľstva súhlasili s odpredajom obecného pozemku p.č.VHHL o výmere^HBK
pre Františka Bíra a manželku, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je v tom, že
novo vytvorený pozemok p.č.^BH Kbol v minulosti súčasťou pozemku p. č.^PB|a v súčasnosti
susedí s predmetným pozemkom. Vlastníkom pozemku p.č. 94/1 je Bc. František Bíro a manželka
Anna Bírová. Zámer bol prerokovaný na 7. pravidelnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Čakajovciach, ktoré sa konalo 12.12.2017 a schválený Uznesením č. 56/2017 trojpätinovou
väčšinou poslancov a následne zverejnený vo vývesnej tabuli obce-Čakajovce. Obec Čakajovce si
dala vyhotoviť Znalecký posudok, ktorého autorom je Ing. Peter Števula
ktorým bola stanovená cena pozemku p .č.flM B , k.ú. Čakajovce. Poslanci sa spomínaným
znaleckým posudkom riadili a odsúhlasili odpredaj obecného pozemku p.č.^B B P » výmere JM k
m2, žiadateľovi F. Bírovi s manželkou za cenu stanovenú Znaleckým posudkom, teda
ako prípad hodný osobitného zreteľa, 3/5 - novou väčšinou všetkých poslancov. Na základe
Rozhodnutia ( V 1992/2018-17 ) OÚ Nitra, katastrálny odbor, zo dňa 13.04.2018, ktorým bolo
prerušené konanie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností, bude následne uzatvorená
nová kúpna zmluva medzi účastníkmi konania - Obec Čakajovce, Bc. František Bíro a Anna
Bírová, čo odsúhlasilo Obecné zastupiteľstvo v Čakajovciach 3/5 - novou väčšinou všetkých
poslancov. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
d ) Nasledoval bod - žiadosť na odkúpenie obecného pozemku, ktorú podala dňa 06.11.2017 Viera
Lendelová, bytom 951 43 Čakajovce č. 174. Pani Viera Lendelová by chcela odkúpiť obecný
pozemok p.č.^WBB^o výmere#Bfc2, ktorý už roky užíva a dokonca ho má aj oplotený. K
predmetnej žiadosti jej bol dňa 03.11.2017 vyhotovený geometrický plán, ktorý vyhotovil Tomáš
Bíro a dňa 15.11.2017 ho overil Ing. Rudolf Szombath pod číslom 2463/2017. Poslanci Obecného
zastupiteľstva v Čakajovciach sa odpredajom zaoberali na 7. pravidelnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12.12.2017 a Uznesením č. 55/2017 bol trojpätinovou väčšinou
schválený Zámer uskutočniť odpredaj pozemku p . č ! B B výmere Äton2, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, kde osobitný zreteľ je v tom, že pozemok je nevyužívaný a je priľahlý k
pozemkom žiadateľky. Zámer bol zverejnený vo vývesnej tabuli obce Čakajovce. Poslanci sa
konkrétnym odpredajom zaoberali a dohodli sa na tom, že si nechajú presne vysvetliť hranice
pozemku p.č.W W ^aby nenastali po prevode komplikácie. Zároveň sa poslanci Obecného
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zastupiteľstva dohodli na tom, že Obec Čakajovce si dá vypracovať Znalecký posudok, na základe
ktorého bude postupovať pri odpredaji obecného pozemku p. č .'J H K ktorého výmera jeÄ fc r2. K
tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
e) Ďalším bodom zasadnutia bolo oplotenie cintorína zo severnej strany ( RD Ing. Lietavec ).
Poslanci obecného zastupiteľstva v Čakajovciach sa už pred časom zhodli na tom, že by bolo dobré
postaviť nepriehľadné oplotenie cintorína zo severnej strany. Výška oplotenia bude konzultovaná
zo susedom, ktorým je Ing. R. Lietavec. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Čakajovciach schválili
vypísanie súťaže na dodávku a montáž oplotenia cintorína, ktorého dĺžka je približne 120 m.
K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
f) Potom nasledoval bod - poškodená socha Dr. Jozefa Tisa v Panteóne slovenských dejateľov
Čakajovce. V dňoch 06.03.2018 ( v noci) - 07.03.2018 ( včasné ráno ) bola v našej obci poškodená
socha Dr. Jozefa Tisa, ktorá sa nachádza v Panteóne slovenských dejateľov. Tento čin bol
nahlásený Polícii SR. Následne bol tento čin prezentovaný aj na sociálnych sieťach, kde sa ním
chválili určité osoby. Obci Čakajovce tak vznikla finančná škoda a tiež vzniklo morálne
poškodenie mena osobnosti a tiež mena Panteónu slovenských dejateľov. Poslanci odsúdili tento
čin a rozhodli o oprave sochy Dr. Jozefa Tisa, ktorá bude aj naďalej súčasťou Panteónu
slovenských dejateľov v obci Čakajovce. Presná finančná škoda bude známa až po výbere
dodávateľa tejto schválenej opravy. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
g) Nasledujúci bod programu bol pozemok p.č.® BBf orná pôda o výmere 0 B h 2, ktorý je vo
vlastníctve PD Čakajovce - Drážovce. Pozemok sa nachádza v intraviláne obce Čakajovce a je
súčasťou plánovanej výstavby bývania a tiež infraštruktúry. Obec Čakajovce má o tento pozemok
záujem a tak oslovila vlastníka pozemku. Boli navrhnuté rôzne varianty predaja a tiež zámeny
pozemku. Vlastník pozemku PD Čakajovce - Drážovce prerokovalo návrh na zámenu pozemku
p.čpHH0bmá pôda o výmereJMpn2 ( intravilán obce ) a požaduje ako náhradu pozemok obce
Čakajovce o výmere približne 1164 m2 v extraviláne obce. Poslanci Obecného zastupiteľstva v
Čakajovciach súhlasili s navrhovanou zámenou a poverili starostu obce Milana Greguša, aby v
predmetnej veci oslovil osobu alebo spoločnosť, ktorá sa spomínanými aktivitami zaoberá.
Následne bude uskutočnená zámena pozemkov prevodom v KN. K tomuto bodu rokovania bolo
prijaté uznesenie.
h) Stavanie "Mája 2018". Táto už tradičná kultúrna akcia, bola predmetom ďalšieho bodu
rokovania Obecného zastupiteľstva. Poslanci sa zhodli na tom, že by bolo dobré takéto kultúrne
akcie zachovať aj do budúcna. Poverili poslankyňu E. Kollárovú, ktorá je predseda Kultúrnej
komisie, aby zvolala komisiu a tam budú dohodnuté presné činnosti a povinnosti pri spomínanej
kultúrnej akcii, akou stavanie "Mája" je.
i) Podpora elektromobility bol nasledujúci bod programu. Environmentálny fond vyhlásil výzvu na
nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom. Poslancom bola predmetná výzva prednesená a
všetci súhlasili, aby sa naša Obec Čakajovce do výzvy zapojila. K tomuto bodu rokovania bolo
prijaté uznesenie.
j) Rodinný d o m O Ä v našej Obci Čakajovce, ktorého majiteľom je
trvalý pobyt
Čakaj ovce ■ ■ ■ . bol ďalší bod programu zasadnutia.
S H M H V prejavil záujem odpredať rodinný dom ■ ! ktorého je vlastníkom a Obec
Čakajovce by mala o tento rodinný dom záujem, nakoľko v súčasnosti naša obec nevlastní žiadnu
nehnuteľnosť, ktorú by mohla poskytnúť Občianskym združeniam alebo rodinám, ktoré sa ocitnú v
zlej situácii napr. po živ. pohrome, požiari a pod. Poslanci sa týmto bodom zaoberali detailne a
nakoniec dospeli k jednotnému názoru, že je potrebné túto nehnuteľnosť pre potreby obce
Čakajovce od majiteľa zakúpiť. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
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k) Nasledujúci bod programu bola žiadosť Základnej organizácie zväzu športovej kynológie
Čakajovce. Miestny kynologický klub ZO ZŠK žiada poslancov Obecného zastupiteľstva v
Čakaj ovciach o príspevok na výstavbu novej klubovne, ktorá by bola náhradou za už
nevyhovujúcu maringotku, ktorá tomuto účelu slúžila viac ako dvadsať rokov. Kynologický klub
by si chcel svoju klubovňu vybudovať v areály kynologického klubu, ako drobnú stavbu. Finančné
prostriedky na stavbu by boli zo získaného grantu z projektu vo výške 1 000.-6, stará maringotka
bola ešte odpredaná za 500.-6, vlastné zdroje získané z 2 % a tiež by sme chceli požiadať o
dotáciu Obec Čakajovce, ktorá by mohla byť vo výške 2 000.-6. Tieto finančné prostriedky a naša
pracovná aktivita by mali byť postačujúce na vybudovanie novej klubovne. Poslanci Obecného
zastupiteľstva sa žiadosťou zaoberali a zhodli sa na tom, že Základná organizácia zväzu športovej
kynológie Čakajovce v našej obci pracuje už dlhú dobu. Zverený areál je udržiavaný a činnosť
kynologického klubu je prezentovaná nielen v našej obci, ale aj na rôznych regionálnych
súťažiach. Chváli hodné je aj získavanie finančných prostriedkov na činnosť a tiež údržbu areálu.
Na záver poslanci Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach schválili poskytnutie finančného
príspevku vo výške 2 000.-6 na materiál potrebný pre výstavbu klubovne pre Základnú organizáciu
zväzu športovej kynológie Čakajovce. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
l) Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku na predzáhradku, ktorú podal p. Štefan Krajanec a
manželka Eva Krajancová, bol ďalším bodom programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach už v minulosti schválili zámer vyrovnávania
uličnej čiary v starej dedine a preto sa aj k tejto žiadosti zatiaľ vyjadrili kladne. Podmienkou k
odpredaju časti obecného pozemku p.č. 196/1, je vypracovanie geometrického plánu, ktorým bude
potrebný pozemok odčlenený z obecného pozemku p.č. 196/1. Následne sa bude Obecné
zastupiteľstvo v Čakaj ovciach žiadosťou opätovne zaoberať.
m) Nasledovala žiadosť, ktorú na Obec Čakajovce podali dňa 16.04.2018, Ľudmila a Milan
Klukoví. Menovaní manželia žiadajú Obec Čakajovce o zokruhovanie obecného vodovodu pri
dome so súpisným číslom 199. V budúcnosti by sa chceli napojiť na obecný rozvod pitnej vody a
majú obavu, že by mohla byť voda znečistená tým, že je stojatá. Poslanci sa žiadosťou zaoberali a
odporučili starostovi obce, aby preveril u prevádzkovateľa verejného vodovodu, či je potrebné
takýto zásah na rozvode vody vykonať. Po vyjadrení odborníkov sa poslanci rozhodnú, ako budú v
danej veci postupovať.
n) Prenajaté priestory od COOP Jednota, bol ďalší bod programu. Obec Čakajovce má od COOP
Jednoty prenajaté priestory bývalej mliekáme a mäsiame. Keďže na prenajatom objekte bola
dlhodobo poškodená strecha a následne zatekaním do objektu boli poškodené aj vnútorné
priestory, dohodla sa Obec Čakajovce s prenajímateľom, že do odstránenia závady na streche
nebude obcou Čakajovce hradené nájomné za priestory. V januári 2018 dala COOP Jednota
opraviť strechu a od obce Čakajovce požaduje nájomné aj napriek tomu, že steny objektu, ktoré
boli rekonštruované obcou, sú celé od plesní. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach
odporučili starostovi obce, aby vyvolal stretnutie s vedením COOP Jednota, na ktorom by boli
dohodnuté ďalšie platby a bola by zohľadnená práca a materiál potrebný na rekonštrukciu
predmetného objektu. Obec Čakajovce by následne vyčlenila finančné prostriedky na
rekonštrukciu prenajatého objektu. Takéto stretnutie sa neuskutočnilo a vlastník objektov požaduje
od obce Čakajovce úhradu nájomného. Zároveň vlastník objektu chce predložiť cenovú ponuku na
opravu poškodených objektov do výšky 1 000.-6 + DPH. Poslanci sa k prenájmu objektov
vyjadrovali a navrhli starostovi obce, aby dohodol stretnutie zástupcu COOP Jednota s poslancami
Obecného zastupiteľstva, na ktorom by bol dohodnutý ďalší postup vedúci k riadnemu užívaniu
prenajatých priestorov.
o) Nasledoval bod programu - zverejňovanie stavených povolení vydaných Spoločným obecným
úradom Nitrianske Hrnčiarovce na webovej stránke obce. Vydanie stavebného povolenia je
činnosť, ktorá sa týka stavebníka a vlastníkov susediacich pozemkov. Môže nastať situácia, že
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stavebné povolenie by mohlo mať vplyv aj na ďalšie nehnuteľnosti, nie priamo susediace so
stavbou. A toto je dôvodom vzniku požiadavky na zverejňovanie stavebných povolení na
webovom sídle obce Čakajovce, medzi správnymi konaniami. Poslanci sa vyjadrili kladne a
súhlasia zo zverejňovaním schválených stavebných povolení na webovom sídle obce Čakajovce v
sekcii správne konania. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
p) Poslednými bodmi rokovania boli informácie ZŠ s MŠ Čakajovce o zápise detí do 1. ročníka
ZŠ. Informáciu poskytol p. riaditeľ školy Mgr. J. Jaroš. Poslanci si oznámenie vypočuli a s
potešením konštatovali, že počty žiakov v našej škole majú stúpajúci trend.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Čakajovce a tiež Bezpečnostný projekt obce Čakajovce
pre zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto dva dokumenty bude pre Obec Čakajovce
zabezpečovať externý dodávateľ. Starosta obce vysvetlil poslancom Obecného zastupiteľstva
potrebu aktualizovať obidva tieto dokumenty.
Zároveň starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o zabezpečení zelenej
textílie, ktorá bude umiestnená na Detskom ihrisku. Bude zabraňovať prehadzovaniu drobných
kameňov na susedný pozemok a tiež nebude oplotenie priehľadné.
Nakoniec poslanci zamietli odkúpenie časti pozemku p .č .flH M b d p4
Uznesenie č. 8/2018.
OcZ v Čakaj ovciach schvaľuje program 2. pravidelného zasadnutia s doplňujúcimi bodmi
programu.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 9/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2018.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 10/2018.
,^
,
OcZ v Čakajovciach :
A) ruší výkon Uznesenia č. 29/2014, zo dňa 26.06.2014 v ktorom bolo schválené zriadenie
Elokovaného pracoviska v ZŠ s MŠ Čakajovce, ako súčasti Súkromnej umeleckej školy, Sasinkova
1, Lužianky.
B) nesúhlasí zo zaradením Elokovaného pracoviska Čakajovce, Nová č. 201, 951 43 Čakajovce,
ako súčasti Súkromnej umeleckej školy Lužianky, Sasinkova 1, 951 41 Lužianky, do siete škôl a
školských zariadení k 01.09.2018.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 11/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje odpredaj obecného pozemku k.ú. Čakajovce, LV 637, p.č. V H P
záhrada o výmere JBB&a2, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Bc. František Bíro r. Bíro a
manželka Anna Bírová rod. Bestvinová, bytom
za cenu
na
základe kúpnej zmluvy č. 1/2018, čo potvrdzujú súhlasom 3/5 - novou väčšinou všetkých
poslancov. Osobitný zreteľ je v tom, že pozemok p.č. 4I H B bol v minulosti súčasťou pozemku
k. ú. Čakajovce, ktorého vlastníkom je v súčasnosti Bc. František Bíro a manželka Anna
Bírová.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 12/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje vypracovanie Znaleckého posudku na obecný pozemok
p.č. 196/9, k.ú. Čakajovce, ktorý bude slúžiť ako podklad pre odpredaj predmetného pozemku.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
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Uznesenie č. 13/2018.
OcZ v Čakaj ovciach schvaľuje vypísanie súťaže ( prieskum trhu ) na dodanie a montáž časti
oplotenia cintorína v Čakaj ovciach.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 14/2018.
OcZ v Čakaj ovciach schvaľuje opravu sochy Dr. Jozefa Tisa, ktorá je súčasťou Panteónu
slovenských dejateľov v obci Čakajovce.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 15/2018.
^ OcZ v Čakajovciach schvaľuje zámenu pozemku p.č. 906/6 orná pôda o výmere 388 m2, k.ú.
Čakajovce, ktorého vlastníkom je PD Čakajovce - Drážovce, 951 43 Čakajovce č. 200, za pozemok
vo vlastníctve Obce Čakajovce, ktorého výmera je približne 1164 m2.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
' v .»
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Uznesenie č. 16/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zapojenie Obce Čakajovce do vyhlásenej a prebiehajúcej Výzvy
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2018 na činnosť Jl,
zverejnenú dňa 19.03.2018 na stránke Environmentálneho fondu ako Podpora elektromobility.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 17/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje odkúpenie nehnuteľností:
1) rodinný d o m u ^ H Í
2) pozemok J®
zastavané plochy a nádvoria o výmere1
3) pozemok
■ orná pôda o výmere
k.ú. Čakajovce, LV č .fH . ktorých vlastníkom je
trvalý pobyt 951 43 čakaj ovce
za cenu
Dohodnutá kúpna cena
za nehnuteľnosti bude prevedená kupujúcim - Obcou Čakajovce na účet predávajúceho IBAN :
do troch dní po doručení Rozhodnutia Správy katastra
nehnuteľností Nitra o povolení vkladu rodinného domu č.^P a pozemkov p.č.!
v prospech Obce Čakajovce.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 18/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 2 000,00.-€ pre
Základnú organizáciu zväzu športovej kynológie Čakajovce, na nákup stavebného materiálu na
výstavbu novej klubovne, potrebnej pre riadny chod organizácie.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 19/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zverejňovanie schválených stavebných povolení Spoločným
obecným úradom Nitrianske Hrnčiarovce, pre katastrálne územie obce Čakajovce, na stránke
webového sídla obce Čakajovce, v sekcii správne konania.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných4

4, Kontrola uznesení z prvého pravidelného zasadnutia OcZ v Čakajovciach. konaného 22.02.2018.
OcZ berie na vedomie uznesenia z prvého pravidelného zasadnutia bez pripomienok.
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5. Rôzne.
V diskusii starosta obce oboznámil poslancov s podanou žiadosťou na rekonštrukciu Domu
smútku v obci Čakajovce.
6. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesla p. E. Kollárová v rámci všetkých bodov rokovania.

7. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým prítomným za
ich účasť na zasadnutí.

V Čakajovciach : 23.04.2018

Eva Kollárová
overovateľ zápisnice

Štefan Kraj anee
overovateľ zápisnice
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