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Zápisnica
Zo štvrtého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 25.10.2019
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OcZ a stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Procedurálne veci
- aktuálne výzvy, zapojenie obce a schválenie spolufinancovania
4. Rôzne ( Diskusia)
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cakajovciach otvoril a ďalej viedol starosta
obce Milan Greguš.
Overovatelia zápisnice: Z. Sedlák, P. Vrabec
Zapisovateľ: Bc. Marek Szalai
2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento hlasovaním odsúhlasený, k čomu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovaním : za 8 poslancov/8 prítomných/9 všetkých
3. Procedurálne veci
a) Prvým a jediným bodom mimoriadneho zasadnutia boli aktuálne výzvy, do ktorých by sa Obec
Cakajovce chcela zapojiť a k čomu bude potrebovať súhlas OcZ. nakoľko by sa jednalo aj o
spolufmancovanie predmetných projektov. Jedná sa o tri projekty. Prvý projekt bude podaný na
Ministerstvo dopravy, ako žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Cl Ministerstva dopravy
podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 15182019 o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky na zákazku : "Cyklistická cestička Nitra - Výčapy Opatovce 1. časť - 1. etapa". Rok 2019. V tejto výzve by bolo riešené územie od konca
katastrálneho územia mesta Nitra, smerom na Obec Lužianky, Zbehy a Cakajovce. Je vytvorené
združenie "Podzoborská hrádza", ktoré zastupuje všetky zúčastnené obce, ktorými sú Lužianky,
Zbehy, Cakajovce, Jelšovce. Ľudovítová a Výčapy - Opatovce. Celková dĺžka cyklistickej cestičky
bude 13 105,45 m. Spolufmancovanie zúčastnených obcí bude 5 %, pomerom dĺžky katastrálneho
územia obce, na ktorom sa bude nachádzať cyklistická cestička k celkovej dĺžke cyklistickej
cestičky. Tento pomer ( percentuálne vyjadrenie ) bol schválený pri vzniku združenia.
Druhý projekt, ktorý by chcela Obec Cakajovce realizovať, je investičná priorita : 6.1
Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v
mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ : 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s
prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Obec Cakajovce si dala vypracovať Projektovú
dokumentáciu na ktorú bolo vydané Stavebné povolenie. Názov projektuje: "Dobudovanie
základnej technickej infraštruktúry v obci Čakajovce - Stará dedina". Kód výzvy - OPLZ-P06SC611-2019-1. Poslamci OcZ v Čakaj ovciach súhlasia so zabezpečením povinného
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spolufmancovania projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov a tiež súhlasia
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Tretí projekt, ktorý by mal byť podaný, sa týka kompostérov. Bude podaná žiadosť o poskytnutie
podpory formou dotácie na rok 2020 podľa § 4 ods. 1 písm. ah) zákona č. 587/2004 Z.z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
na činnosť C5 uvedenú v zverejnenej špecifikácii činností. Jednalo by sa o približne 441
kompostérov s objemom 1050 litrov, ktoré by boli pridelené do všetkých domácností. Poslanci
schválili zapojenie obce Čakajovce do spomínanej výzvy a tiež schválili spolufinancovanie
projektu 5% - ným spolufinancovaním, čo prestavuje približne sumu 3 291 €.
K týmto bodom rokovania boli prijaté uznesenia.

Uznesenie č. 54/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje program 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
Čakaj ovciach.
Hlasovaním : za - 8 poslancov / 8 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 55/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje
A) zapojenie obce Čakajovce, ako člena združenia "Podzoborská hrádza", v rámci výzvy C1
Ministerstva dopravy podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 15182019 o poskytovaní dotácií na
podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na zákazku : "Cyklistická cestička Nitra Výčapy - Opatovce 1. časť - 1. etapa". Rok 2019.
B) povinné spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo
pre Obec Čakajovce znamená príslušný pomer cyklistickej cestičky nachádzajúcej sa v
katastrálnom území obce Čakajovce, v pomere k celkovej dĺžke cyklistickej cestičky (13105,45m).
Hlasovaním : za - 8 poslancov / 8 prítomných
Uznesenie č. 56/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje
A) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Dobudovanie základnej
technickej infraštruktúry v obci Čakajovce - Stará dedina", kód výzvy - OPLZ-P06-SC611-2019-1,
pričom ciele projektu sú v súlade s platný programom rozvoja obce,
B) súhlasí so zabezpečením povinného spolufmancovania projektu vo výške min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
C) súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Hlasovaním : za - 8 poslancov / 8 prítomných
Uznesenie č. 57/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje
A) zapojenie obce Čakajovce do výzvy a podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
na rok 2020 podľa § 4 ods. 1 písm. ah) zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na činnosť C 5 uvedenú v
zverejnenej špecifikácii činností,
B) povinné spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo
prestavuje približne sumu 3 291 €.
Hlasovaním : za - 8 poslancov / 8 prítomných
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4. Rôzne ( Diskusia )
V diskusii sa poslanci dohodli, že nakoľko už máme vyrobené info tabuľky, bolo by dobré ich
postupne umiestňovať na požadované miesta.
5. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol Bc. Marek Szalai v rámci všetkých bodov rokovania.
6. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým prítomným za
ich účasť na zasadnutí.

V Čakajovciach : 28.10.2019

Zdenko Sedlák

Peter Vrabec,

Mil;
sta

