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Zápisnica
Z druhého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 28.03.2019
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
- Rada školy - členovia
- RO č. 2/2019 - rozpočtové opatrenie
- Skládka BIO - odpadu
- Jozef Nagy - žiadosť o opravu poškodenej strechy na obecnom dome č. 76
- Údržba chodníkov a verejných priestranstiev - mechanizácia
- Mobilná aplikácia pre občanov
- Jozef Kukučka a manželka Sidónia - žiadosť o odkúpenie pozemku - zámer
- Info - dom Hudák , Dom smútku, priechod pre chodcov - cintorín, zverejnené výzvy... wifí
pre teba...
4. Kontrola uznesení z prvého pravidelného zasadnutia OcZ, konaného 31.01.2019
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: E. Kollárová, Š. Krajanec
Zapisovateľ: Bc. Marek Szalai234
2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento doplnený o nasledujúce body :
1. - Doplnenie prvkov na Detské ihrisko
2. - Žiadosť na osadenie spomaľovacieho prahu na miestnu komunikáciu
3. - Zhotovenie a osadenie pamätnej tabule v blízkosti Panteónu slovenských dejateľov pre
Štefana Ľahučkého.
4. - Stravovanie v ZŠ s MŠ Cakajovce od septembra 2019
Následne poslanci tento program hlasovaním odsúhlasili k čomu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovaním : za 9 poslancov/9 prítomných/9 všetkých
3. Procedurálne veci
a) Prvým bodom rokovania bolo zloženie sľubu novozvoleného poslanca, odovzdanie osvedčenia
o zvolení. Nová poslankyňa p. Ľ. Kluková prečítala a následne podpísala sľub poslanca. Zároveň
jej bolo odovzdané Osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach na

nasledujúce funkčné obdobie. K tomuto jej zablahoželal starosta obce p. Milan Greguš a poslanci
zvolenie a sľub vzali na vedomie uznesením.
b) Druhým bodom zasadnutia bola skládka BIO odpadu v našej obci. Zasadnutia sa zúčastnili aj
dve rodiny našich občanov, ktorí susedia s predmetnou skládkou. Starosta obce vysvetlil
poslancom a tiež prítomným, čo bolo doteraz vo veci premiestnenia skládky, vykonané. Zároveň
všetkým prezentoval návrh na zvolanie Verejného zhromaždenia občanov našej obce, kde by sa
mohli rozbehnuté veci pohnút dopredu, prípadne by sme sa mohli dozvedieť názory obyvateľov na
premiestnenie skládky na iné miesto. Následne bola otvorená diskusia k tomuto bodu programu.
Postupne sa vyjadrovali poslanci a tiež zástupcovia zúčastnených rodín. Všetci sa nakoniec zhodli
na tom, že skládka BIO odpadu by sa nemala nachádzať v areály školy a bolo by vhodné ju
premiestniť. Takisto podporili zvolanie Verejného zhromaždenia k tejto téme. Poslanci prijali k
tomuto bodu rokovania uznesenie.
c) Nasledoval teda bod Rozpočtové opatrenie č. 2/2019. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
predstavila poslancom ekonómka obce p. Viera Maková. Vysvetlila poslancom dôvod zmeny
rozpočtu, poskytla potrebné písomnosti a po vyčerpaní otázok bola zmena rozpočtu, rozpočtovým
opatrením schválená uznesením.
d) Ďalším bodom zasadnutia bola Rada školy. Funkčné obdobie súčasného zloženia Rady školy
nám pomaly končí a tak boli navrhnutí noví členovia z radov poslancov Obecného zastupiteľstva.
Obec Cakajovce nominovala do Rady školy štyroch poslancov a to :
1. Radovan Miko
2. Peter Vrabec
3. Bc. Marek Szalai
4. Štefan Krajanec
K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
e) Nasledujúcim 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 žiadateľa. 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. Geometrickým plánom bolo spomínanej parcelke pridelené číslo 196/76. Poslanci sa
danou žiadost ou zaoberali a skontrolovali predložené geometrické plány. Uznesením schválili
zverejnenie Zámeru na odpredaj pozemku p.č. 196/76, ktorého výmera je 1 m2 a druh pozemku je
Zastavaná plocha.
f ) Nasledoval bod —žiadost na opravu poškodenej strechy na obecnom rodinnom dome č. 76,
ktorú podal Jozef Nagy, podnájomník. Poslanci sa zaoberali podanou žiadosťou a dohodli sa na
tom, že v stredu 03.04.2019 o 17:00 hod. sa stretnú a potrebné stavebné veci sa budú snažiť si
prejst a do najbližšieho pravidelného zasadnutia posunúť správu a odporučenie riešenia vzniknutej
situácie.
g) Ďalším bodom zasadnutia bola možnosť poskytovať v našej obci jednu mobilnú aplikáciu, ktorá
by zlepšila príjem informácií občanmi našej obce. Starosta obce poskytol potrebné údaje
poslancom, ktorí sa vyjadrovali k možnosti využitia takéhoto produktu v našej obci. Nakoniec sa
poslanci zhodli na tom, že aplikáciu Obec Čakajovce nebude využívať, ale bolo by dobré skvalitniť
našu web stránku. Obci Čakajovce v tejto veci pomáha Ing. P. Bojda, ktorého oslovíme a budeme
pracovať na vylepšenej verzii našej stránky.
h) Ďalej zasadnutie pokračovalo bodom programu, ktorý sa týkal zakúpenia mechanizmu pre Obec
Cakajovce, ktorý by bol celoročne využívaný pre čistenie chodníkov, odhŕňanie ciest a chodníkov,
kosenie obecných priestorov a školy. V tejto veci bude vykonaná jedna prezentácia, ktorá bude
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zameraná na prestavenie mechanizmu v termíne pravdepodobne 23. - 26. 04.2019. Presný termín
sa dozvedia poslanci včas.
i) Nasledovali doplňujúce body programu - doplnenie prvkov na detské ihrisko. Jednalo by sa o
doplnenie strojov na cvičenie, ktoré by boli určené pre dospelých, nakoľko máme na detskom
ihrisku ešte priestor a v dnešnej dobe je dosť veľký počet ľudí, ktorí cvičia a mamičky, ktoré
chodia na ihrisko s deťmi, by mohli tieto prvky využívať. Poslanci sa týmto bodom zaoberali a
dohodli sa na tom, že v priebehu leta 2019 by sa malo v našej obci vybudovať jedno väčšie a jedno
menšie detské ihrisko, alebo presnejšie Oddychová zóna. Po vybudovaní a odovzdaní budeme
vedieť vyhodnotiť potrebu ďalšieho doplnenia súčasného detského ihriska.
j) Poslanci sa ďalej zaoberali bodom rokovania - umiestnenie Pamätnej tabule pri Panteóne
slovenských dejateľov jej tvorcovi Štefanovi Ľahučkému. V priebehu roka 2019 by sme chceli
urobiť menšie úpravy v Panteóne a následne niekedy na jeseň by sme chceli spomínanú pamätnú
tabuľu osadiť a jej odhalenie by mohlo prebehnúť v januári 2020 pri príležitosti narodenín Š.
Ľahučkého. Poslanci tento zámer schválili a uvítali.
k) Ďalším doplňujúcim bodom programu bola žiadosť, ktorú predložili a podpísali tri rodiny, ktoré
sú dotknuté nadmerným využívaním a rýchlou jazdou áut popred ich nehnuteľnosti. Jedná sa o
umiestnenie spomaľovacieho prahu ( retardéru) na miestnu komunikáciu v priestore medzi
obchodom COOP Jednota a reštauráciou Gastro. Poslanci sa touto žiadosťou zaoberali a samotné
umiestnenie budú riešiť 03.04.2019 na obhliadke, ktorú vykoná stavebná komisia. K tomuto bodu
rokovania bolo prijaté uznesenie.
l) Nasledoval bod - WiFi pre Teba. Jedná sa o vyhlásenú výzvu, pomocou ktorej by bola na
verejných priestranstvách ponúknutá voľná sieť s prístupom na internet. Poslanci tento bod a
ponuku zamietli.
m) Posledným bodom zasadnutia bola otázka stravovania detí v ZŠ s MŠ Čakajovce od septembra
2019. Obec Zbehy a školská kuchyňa pri ZŠ Zbehy poskytli obci Čakajovce prehľad nákladov
spojených s poskytovaním stravy pre našu školu. Kapacitné dôvody nie sú postačujúce pre
zabezpečenie stravy pre takmer tri školy a to bol dôvod oznámenia, že od septembra 2019 nebudú
môcť poskytovať stravu pre našu ZŠ s MŠ. Poslanci tento problém riešili a na nasledujúce obdobie
a nový školský rok 2019 - 2020 bude strava dodávaná od nového dodávateľa.

Uznesenie č. 10/2019.
OcZ v Čakaj ovciach schvaľuje program 2. pravidelného zasadnutia s doplňujúcimi bodmi
programu.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 11/2019.
OcZ v Čakaj ovciach konštatuje, že novozvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva p. Ľudmila
Kluková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Čakajovciach.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných
Uznesenie č. 12/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zvolanie Verejného zhromaždenia občanov vo veci doriešenia
skladovania biologicky rozložiteľného odpadu v obci Čakajovce. Tento odpad je doteraz
skladovaný v areály ZŠ s MŠ Čakajovce ( bývalé volejbalové ihrisko ). Termín Verejného
zhromaždenia bude dohodnutý a oznámený obvyklým spôsobom všetkým spolumajiteľom.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných
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Uznesenie Č. 13/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2019.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných
Uznesenie č. 14/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zastúpenie štyroch poslancov OcZ v Čakajovciach v Rade školy
pre nové funkčné obdobie, menovite : 1. Radovan Miko
2. Peter Vrabec
3. Bc. Marek Szalai
4. Štefan Krajanec
Hlasovaním : za - 9 poslancov / prítomných
Uznesenie č. 15/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zverejnenie Zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce Čakajovce
priamym prevodom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Jedná sa o 1 m2 z pozemku p. č. 196/1 zastavaná plocha, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 5/2019, vyhotoveným dňa
15.02.2019 Ing. Miloslavom Hatalom, úradne overeným dňa 27.02.2019 Ing. Evou Hrehovou pod
číslom 361/2019. Zverejnenie zámeru sa koná na základe žiadosti, ktorú podali manželia Jozefa
Sidónia Kukučkoví, bytom 951 43 Čakajovce č. 110 a osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o
pozemok, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve rodiny žiadateľov a bude súčasťou
predzáhradky.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných
Uznesenie č. 16/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zakúpenie a umiestnenie jedného spomaľovacieho prahu na
miestnu komunikáciu medzi predajňou COOP Jednota a reštauráciou Gastro. Presné umiestnenie
bude zrejmé 03.04.2019 po zasadnutí Stavebnej komisie.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných

4. Kontrola uznesení z prvého pravidelného zasadnutia OcZ v Čakajovciach, konaného 31.01.2019.
OcZ berie na vedomie uznesenia z prvého pravidelného zasadnutia, bez pripomienok.
5. Rôzne.
V diskusii sa dohodol presný termín stretnutia Stavebnej komisie. Zároveň sa nezavrhol zámer
kúpy domu ( Hudák), pokračovať sa v tejto veci bude 03.04.2019 a následne na pravidelnom
zasadnutí OcZ.
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 : 29.03.2019

Eva Kollárová
overovateľ zápisnice

Štefan Krajanec
overovateľ zápisnice
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