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Zápisnica
Zo štvrtého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 23.08.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OcZ a stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Procedurálne veci
- Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018.
- Schválenie vytvorenia partnerstva obcí za účelom podania projektu.
- Schválenie podania projektu pri 5% spolufinancovaní.
- Pozemkové úpravy v obci.
- Info - oplotenie cintorína, projekty, škola....
4. Kontrola uznesení z 3. pravidelného zasadnutia, konaného 21.06.2018 a z 2.
mimoriadneho zasadnutia, konaného 18.07.2018.
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: Mgr. M. Čentéš, D. Ivančík
Zapisovateľ: Ing. M. Bača
2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento doplnený o nasledujúce body :
1. - Žiadosť o odpredaj pozemku, ako predzáhradky v časti "Stará dedina" - S. Krajanec
2. - Prejazd ťažkých mechanizmov z PD Zbehy po miestnych komunikáciách
3. - Zakúpenie súťažných dresov pre novovytvorené futbalové žiacke družstvo Čakaj ovce
Následne poslanci tento program hlasovaním odsúhlasili.
Hlasovaním : za 8 poslancov/ 8 prítomných/ 9 všetkých
3. Procedurálne veci
a) Ako prvý bod rokovania bola zaradená zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4.
Rozpočtové opatrenie predložila a predniesla ekonómka obce p. V. Maková. Vysvetlila poslancom
potrebnú zmenu, ktorú poslanci schválili. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
b) Ďalším bodom zasadnutia bola žiadosť, prednesená osobne na zasadnutí, p. Milanom
Ondreičkom a týkala sa odkúpenia časti obecného pozemku, ktorý sa nachádza v susedstve
cintorína a Obec Čakaj ovce tento pozemok zakúpila pred časom od Ondreičkových a Galbavých.
Pán Milan Ondreička predniesol svoju žiadosť poslancom Obecného zastupiteľstva a títo sa
postupne k danej veci vyjadrovali. Jednalo sa o časť pozemku p.č. 1143/4. Poslanci nakoniec
nesúhlasili s odpredajom časti pozemku p.č. 1143/4 a hlasovaním vyjadrili svoju vôľu, kedy ani
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jeden s prítomných poslancov nebol za odpredaj. Obec Čakajovce bude v nasledujúcich dňoch
realizovať výmenu oplotenia predmetného pozemku a tiež pozemku p.č. 1143/2. K tomuto bodu
rokovania bolo prijaté uznesenie.
c) Tretím bodom rokovania bola ZMLUVA O PARTNERSTVE za účelom realizácie projektu
„Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obci Čakajovce a
partnerských obciach“ realizovaného v rámci výzvy „0PKZP-P03-SC311-2017-24“. Obec
Čakajovce vytvorí Zmluvu o partnerstve s obcami Podhorany, Jelšovce a Výčapy Opatovce. Spolu
sa budú uchádzat o finančné prostriedky zo spomenutej výzvy. Poslanci schválili vytvorenie
partnerstva a podpísanie Zmluvy o partnerstve pre realizáciu projektu. Spoločné územie ktoré bude
slúžit projektu obce nazvali Pod Žibricou" a teda názov projektu bude "Budovanie systémov
vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obciach Pod Žibricou“.
K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
d ) Nasledoval bod v ktorom poslanci odsúhlasili predloženie ŽoNFP SO pre OP KŽP obcou
Čakajovce, kde názov projektuje :
- "Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obciach Pod Žibricou",
- výška maximálneho celkového spolufmancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 5%
- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO3-SC311-2017-24.
K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
e) Ďalším bodom zasadnutia boli prejazdy ťažkej poľnohospodárskej techniky po miestnych
komunikáciách v obci Čakajovce. Naši občania žijúci hlavne v časti "Stará dedina" pociťujú tieto
prejazdy, kedy prach, hluk a tiež znečistené cesty im znepríjemňujú život. Ťažká
poľnohospodárska technika bola doteraz smerovaná pod breh rieky Nitra, ale úpravami brehov sa
zmenšili priestory na prejazd pod hrádzou a poľnohospodári hlavne z obce Zbehy chodia po našich
miestnych komunikáciách, ktoré tažkou technikou poškodzujú. Poslanci poverili v tejto veci konať
starostu obce a vyvolať stretnutie s vedením PD Zbehy. Je potrebné pokúsiť sa nájsť riešenie
vyhovujúce obidvom stranám.
í) Nasledujúci bod programu bola žiadosť, ktorú podal p. Štefan Krajanec a manželka Eva
Krajancová. Táto sa týkala odkúpenia časti obecného pozemku, ktorý priamo susedí s pozemkom
vo vlastníctve žiadatel ov a rodina by tento pozemok využívala ako predzáhradku. Žiadosťou sa
poslanci OcZ zaoberali už na 2. pravidelnom zasadnutí. Jedná sa o pozemky, ktorých p.č. je
196/19, 196/20, 196/75 a výmera je 97 m2. Druh pozemku : Zastavané plochy a nádvoria. Poslanci
Obecného zastupiteľstva súhlasili zo zverejnením zámeru na odpredaj obecných pozemkov p.č.
196/19, 196/20 a 196/75 o výmere 97 m2, pre Štefana Krajanca a manželku Evu Krajancovú, ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je v tom, že pozemky p.č. 196/19, 196/20 a
196/75 susedia s pozemkom p.č. 77/1,5 a pozemkom p.č. 78/3, ktorých vlastníkom je p. Štefan
Krajanec a manželka Eva Krajancová. Pozemok je obcou nevyužívaný a do budúcna nie je žiadny
zámer pre jeho využitie. Zámer bol prerokovaný na 4. pravidelnom zasadnutí Obecného
zastupitel stva v Čakajovciach, ktoré sa konalo 23.08.2018 a schválený Uznesením č. 44/2018
trojpätinovou väčšinou poslancov. Následne bol Zámer zverejnený vo vývesnej tabuli obce
Čakajovce. Schval ovanie odpredaja sa bude konať na nasledujúcom pravidelnom zasadnutí v
druhej polovici mesiaca september 2018. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
h) Predmetom d alšieho bodu rokovania Obecného zastupiteľstva bol návrh poslancov Obecného
zastupiteľstva na zakúpenie športových dresov pre reprezentovanie obce a školy na športových
podujatiach. Keďže v našej obci bolo vytvorené futbalové družstvo detí a pre slušnú reprezentáciu
našej obce a tiež školy je potrebné toto futbalové družstvo detí aj slušne športovo obliecť, poslanci
sa rozhodli zakúpiť jednu súpravu športových dresov pre potreby novovzniknutého detského
futbalového družstva. K tomuto bodu rokovania bolo schválené uznesenie.
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Uznesenie č. 39/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje program 4. pravidelného zasadnutia s doplňujúcimi bodmi
programu.
Hlasovaním : za - 8 poslancov / 8 prítomných/9 všetkých
Uznesenie č. 40/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Čakaj ovce Rozpočtovým opatrením
č. 4/2018.
Hlasovaním : za —8 poslancov / 8 prítomných
Uznesenie č. 41/2018.
OcZ v Čakajovciach neschvaľuje odpredaj časti obecného pozemku p.č. 1143/4 pre M
Ondreičku.
'
Hlasovaním : za —8 poslancov / 8 prítomných
Uznesenie č. 42/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje uzatvorenie ZMLUVY O PARTNERSTVE za účelom realizácie
projektu „Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obci Čakajovce
a partnerských obciach“ realizovaného v rámci výzvy „0PKZP-P03-SC311-2017-24“
Hlasovaním : za —8 poslancov / 8 prítomných
Uznésenie č. 43/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje predloženie ŽoNFP SO pre OP KŽP obcou Čakaiovce nre
projekt:
’
- Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania v obciach Pod Žibricou",
- výska maximálneho celkového spolufínancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 5%,
co pre Obec Čakajovce predstavuje sumu približne 7 240.-€,
- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO3-SC311-2017-24.
Hlasovaním : za —8 poslancov / 8 prítomných
Uznesenie č. 44/2018.
5 ^ v Čakajovciach schvaľuje Zámer odpredaja obecných pozemkov, ktorých p.č. je 196/19.
196/20, 196/75 a výmera je 97 m2. Druh pozemku : Zastavané plochy a nádvoria, pre Štefana
Krajanca a manželku Evu Krajancovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je v
f fPodniky p.č 196/19, 196/20 a 196/75 susedia s pozemkom p.č. 77/1,5 a pozemkom p.č.
78/3, ktorých vlastníkom je p. Štefan Krajanec a manželka Eva Krajancová. Pozemok je obcou
nevyužívaný a do budúcna nie je žiadny zámer pre jeho využitie.
Hlasovaním : za —7 poslancov / 8 prítomných / 9 všetkých
zdržal sa hlasovania - 1 poslanec / 8 prítomných / 9 všetkých
Uznesenie č. 45/2018.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zakúpenie jednej sady športových dresov pre deti s futbalového
ruzstva OFK Čakajovce, ktoré budú v prípade potreby slúžiť aj na športové aktivity ZŠ s MŠ
Čakajovce.
Hlasovaním : za —8 poslancov / 8 prítomných

4JControla uznesení z 3. pravidelného zasadnutia, konaného 21.06.2018 a z 2. mimoriadneho
zasadnutia, konaného 18.07.2018.
“
'
OcZ berie na vedomie uznesenia z tretieho pravidelného a tiež z druhého mimoriadneho
zasadnutia bez pripomienok.
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5. Rôzne.
V diskusii starosta obce oboznámil poslancov s aktivitami, ktoré Obec Čakajovce vyvíja a tiež s
výzvami v ktorých sa Obec Čakajovce uchádza o finančné prostriedky.
6. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol Ing. M. Bača v rámci všetkých bodov rokovania.
7. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým prítomným za
ich účasť na zasadnutí.

V Čakajovciach : 24.08.2018

Mgr. Miroslav Gentéš
overovateľ zápisnice

Daniel Ivančík
overovateľ zápisnice

Mifán Greguš
starosta obce
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