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Zápisnica
Z prvého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 31.01.2019
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OcZ a stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Procedurálne veci
- Zloženie sľubu novozvoleného poslanca, odovzdanie osvedčenia o zvolení
- Žiadosť SHO - prenájom KD na oslavu pri príležitosti vzniku 1. Slovenskej republiky
- RO č. 1/2019 - rozpočtové opatrenie
- Jozef Kukučka a Sidónia Kukučková - žiadosť o odpredaj pozemku
- Jozef Yarga - žiadosť o výrub stromu
- Údržba chodníkov a verejných priestranstiev - mechanizácia
- Prenajaté priestory od COOP Jednota
- Info - zámena pozemkov PD a Obec Čakajovce, odkúpenie podielov na pozemku 1186/6,
Dom smútku, zverejnené výzvy...
4. Kontrola uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ, konaného 10.12.2018 a z 1.
mimoriadneho zasadnutia, konaného 04.01.2019
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. J. Civáňová, D. Ivančík
Zapisovateľ: E, Kollárová23
2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento doplnený o nasledujúce body :
1. - Správa Hlavného kontrolóra obce Čakajovce o výsledku kontroly v ubytovacom zariadení
Hostel Hunters
2. - Žiadosť o prenájom KD Čakajovce pre P. Lakatoš, Nitra
Následne poslanci tento program hlasovaním odsúhlasili.
Hlasovaním : za 7 poslancov/7 prítomných/9 všetkých
3. Procedurálne veci
a) Keďže nová poslankyňa p. Ľ. Kluková sa z dôvodu PN nemohla zasadnutia zúčastniť, zloženie
sľubu a odovzdanie osvedčenia o zvolení za poslanca OcZ v Čakajovciach bude zaradené na
nasledujúce zasadnutie, ako prvý bod rokovania. Nasledoval teda bod Rozpočtové opatrenie č.
1/2019. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením predstavila poslancom ekonómka obce p. Viera
Maková. Vysvetlila poslancom dôvod zmeny rozpočtu a po vyčerpaní otázok bola zmena rozpočtu,
rozpočtovým opatrením schválená uznesením.
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b) Ďalším bodom zasadnutia bola žiadosť, ktorú podalo dňa 21.01.2019 Slovenské hnutie obrody.
Jedná sa o prenájom Kultúrneho domu Čakajovce a oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia,
ktoré by sa malo konať 09. marca 2019 ( sobota) od 17:00 hod. - do 18:00 hod. v Panteóne
slovenských dejatelov v obci Čakajovce. Kultúrny dom Čakajovce bude prenajatý na oslavu pri
príležitosti vzniku prvej Slovenskej republiky ( oslava - sobota 09. marca 2019 o 15:00 hod.) a
verejné zhromaždenie sa bude konať pri tej istej príležitosti. Poslanci súhlasili s prenájmom
Kultúrneho domu Čakajovce pre spomínanú oslavu a tiež súhlasili s konaním verejného
zhromaždenia v Panteóne slovenských dejateľov pri príležitosti osláv výročia vzniku prvej
Slovenskej republiky. Obidve akcie sa musia konať pod dohľadom postačujúceho množstva
usporiadateľov, ktorých zabezpečí SHO a bez urážok a prejavov rasovej neznášanlivosti. K tomuto
bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
c) Tretím bodom rokovania bola žiadosť, ktorú podal p. Jozef Kukučka a Sidónia Kukučková.
Týkala sa odkúpenia časti obecného pozemku, ktorý priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve
žiadatela. Pozemok p.č. 196/14 slúži žiadateľom ako predzáhradka. Požadovaný pozemok o
výmere približne 1 m2 sa nachádza medzi pozemkom p.č. 196/14 a pozemkom p.č. 196/74.
Obec Čakajovce bude požadovat predložiť overený geometrický plán, ktorý bude zobrazovať
požadovanú výmeru. Zasadnutia OcZ sa zúčastnil aj p. Ján Berec ml., ktorý poslancom vysvetlil
vzniknutú situáciu. Zároveň oznámil, že žiadatelia idú osloviť geodeta na vypracovanie
geometrického plánu na požadovaný pozemok.
d ) Nasledoval bod —žiadosť na vypílenie stromu, ktorý sa nachádza na obecnom pozemku.
Žiadosť podal p. J. Varga a predmetný strom sa nachádza v blízkosti jeho rodinného domu.
Poslanci sa žiadosť ou zaoberali a situáciu zhodnotili tak, že predmetný strom ( orech) rastie
priamo pri rozvode obecného vodovodu a hrozí poškodenie hlavného rozvodu. Situáciu pôjdu na
tvar miesta skontrolovať aj členovia stavebnej komisie a následne sa vyjadria k žiadosti.
e) Ďalším bodom zasadnutia boli prenajaté priestory od COOP Jednota. Obec Čakajovce má od
COOP Jednoty prenajaté priestory bývalej predajne mlieka a predajne mäsa. Po diskusii o
predmetnom prenájme priestorov, poverili poslanci OcZ v Čakajovciach starostu obce, aby ukončil
Zmluvu výpoveďou, nakoľko Obec Čakajovce neuvažuje o ďalšom využívaní priestorov. K tomuto
bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
f) Žiadost o prenájom KD Čakajovce pre p. Petra Lakatoša, bol nasledujúci bod programu.
V žiadosti p. Lakatoš uvádza, že by si chcel prenajať KD na rodinnú oslavu, ktorá by sa mala
konať 15. a 16. marca 2019. KD Čakajovce nie je možné v predmetnom čase prenajať, nakoľko sa
v tam čase konajú voľby prezidenta SR (1. kolo ) a KD slúži ako volebná miestnosť.
g) Nasledoval bod programu —Výsledky kontroly Hlavného kontrolóra obce v ubytovacom
zariadení Hostal Hunters. Hlavný kontrolór obce p. Róbert Greguš predložil a prečítal správu o
vykonanej kontrole v ubytovacom zariadení, tak ako od neho požadovali poslanci OcZ v
Čakajovciach. Poslanci si správu vypočuli a uznesením ju vzali na vedomie.
h) Posledným bodom rokovania bola informácia starostu obce o aktuálne vyhlásených výzvach.
Jedná sa o výzvu Ministerstva vnútra SR na prevenciu kriminality, výzvu splnomocnenca vlády SR
pre mládež a šport o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, výzvu
NSK na podporu činnosti združení a spolkov nástroja ILeader NSK na rok 2019 a tiež výzvu
SAŽP "Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce
Slovenska". Poslanci sa vyjadrili kladne a súhlasia so zapojením našej obce do predmetných
výziev. Jedná sa o výzvy, ktorých realizáciou by sa mohol život v našej obci stať bezpečnejším a
krajším. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
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Uznesenie č. 4/2019,
OcZ v Čakajovciach schvaľuje program 1. pravidelného zasadnutia s doplňujúcimi bodmi
programu.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 5/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 6/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje prenájom Kultúrneho domu Čakajovce na oslavu pri príležitosti
80. výročia vzniku prvej Slovenskej republiky, ktorá sa bude konať dňa 09. marca 2019, pre
Slovenské hnutie obrody, Farská 5, 949 01 Nitra a tiež schvaľuje konanie verejného zhromaždenia
v Panteóne slovenských dejateľov pri príležitosti výročia vzniku prvej Slovenskej republiky dňa
09. marca 2019 v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. Organizátor verejného zhromaždenia a
kultúrnej akcie, Slovenské hnutie obrody Nitra, je povinné zabezpečiť bezproblémový priebeh
osláv vzniku prvej Slovenskej republiky a tiež zabezpečiť dostatočné množstvo usporiadateľov na
predmetných akciách v počte minimálne 5 členov, nakoľko predpokladaný počet účastníkov osláv
je 100. Zároveň je potrebné usporiadateľov zreteľne označiť.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č, 7/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje ukončenie nájomných zmlúv s prenajímateľom nebytových
priestorov COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, Nitra, na PJ č. 12-075
Čakajovce a PJ č. 13-104 Čakajovce. Obec Čakajovce neplánuje ďalšie využívanie prenajatých
priestorov.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 8/2019.
OcZ v Čakajovciach berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra obce Čakajovce o vykonanej
kontrole v ubytovni spoločnosti Hostel Hunters, s.r.o. zo dňa 29.01.2019.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 9/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zapojenie obce Čakajovce do vyhlásenej výzvy Ministerstva
vnútra SR na prevenciu kriminality, výzvy splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport o
poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, výzvy NSK na podporu
činnosti združení a spolkov nástroja ILeader NSK na rok 2019 a tiež výzvy SAŽP "Podpora
biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska".
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných

4. Kontrola uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Čakajovciach. konaného 10.12.2018 a z
prvého mimoriadneho zasadnutia OcZ v Čakajovciach. konaného 04.01,2019.
OcZ berie na vedomie uznesenia z Ustanovujúceho zasadnutia a prvého mimoriadneho
zasadnutia, bez pripomienok.5
5. Rôzne.
V diskusii starosta obce oboznámil poslancov o schválenom prevode ( zámene pozemkov )
medzi PD Čakajovce - Drážovce a obcou Čakajovce. Zároveň im poskytol informáciu o
plánovanom odkúpení podielu (1/4 - ina) pozemku p.č. 1186/6, ktoré je krátko pred podpisom
zmluvy. Nasledovať bude vklad od KN, čo by malo prebehnúť v prvom februárovom týždni.
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6. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol starosta obce v rámci všetkých bodov rokovania.
7. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým prítomným za
ich účasť na zasadnutí.

V Čakajovciach : 01.02.2019

Mgr. Jana Civáňová
overovateľ zápisnice

Daniel Ivančík
overovateľ zápisnice

Milan Greguš
starosta obce
-A
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