Obecný úrad 95143 Čakaiovce 58
Zápisnica
Z tretieho mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 18.07.2019
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 a zapojenie obce,
- stravovanie žiakov v ZŠ s MŠ Čakajovce od 01.09.2019,
- žiadosť o súhlas na investičný zámer v našom katastrálnom území,
- RO č. 4/2019 - rozpočtové opatrenie,
- schválené dotácie.
4. Rôzne ( Diskusia )
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach otvoril a ďalej viedol starosta
obce Milan Greguš.
Overovatelia zápisnice: Bc. M. Szalai, Mgr. J. Civáňová
Zapisovateľ: Bc. Marek Szalai
2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento doplnený o nasledujúce body :
1. - Poľovnícke združenie - žiadosť o poskytnutie dotácie na dofinancovania sídla
2. - Kultúrne akcie obce - p. E. Kollárová ( kúpanie, Spievajte si s nami, Úcta k starším..)
3. - Presun spomaľovacieho prahu ( 2. ulička Pekáreň - smerom k tretej uličke )
Následne poslanci tento program hlasovaním odsúhlasili k čomu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovaním : za 8 poslancov/8 prítomných/9 všetkých
3. Procedurálne veci
a) Prvým bodom rokovania bola aktuálna výzva Ministerstva vnútra na podporu dobudovania
základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PQ6-SC611-2019-1. Týka sa obcí, ktoré
majú na svojich územiach rómske obyvateľstvo a sú v zozname oprávnených žiadateľov. Poslanci
schválili zapojenie našej obce do aktuálnej výzvy a schválili k tomuto bodu rokovania uznesenie.
b) Druhým bodom rokovania bola žiadosť spoločnosti Realitný Market, s.r.o. Zvolen. Spoločnosť
by chcela v našom katastrálnom území vystavať približne 400 - 500 bytových jednotiek. Predstava
spoločnosti bola výstavba na pozemkoch p.č. 253 - 323. Poslanci sa žiadosťou zaoberali a výstavbu
na požadovaných pozemkoch neschválili, Odporučili spoločnosti výstavbu na pozemkoch, ktoré sú
pre tento zámer schválené v Územnom pláne obce Čakajovce.
c) Rozpočtové opatrenie č. 4/2019, ktoré preniesla ekonómka obce p. Viera Maková, bol ďalší bod
programu zasadnutia. Materiál mali poslanci k dispozícii a tiež mali priestor na otázky, ktoré by sa

týkali predloženého opatrenia. Po vysvetlení pripravovaných zmien bolo opatrenie schválené v '
predloženom znení, k čomu bolo prijaté uznesenie.
d) Ďalším bodom zasadnutia bola žiadosť Poľovníckeho združenia, ktoré by si chcelo na pozemku
od obce vybudovať svoje stále sídlo. Na tento účel dostala Obec Čakajovce dotáciu a na
dofinancovanie dokončenia by bolo potrebné ešte 10 000.-€, ktoré Poľovnícke združenie žiada od
Obce Čakajovce. Poslanci sa žiadosťou zaoberali a dotáciu pre Poľovnícke združenie vo výške
10 000.-€ schválili. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
e) Nasledujúci bod rokovania boli kultúrne a spoločenské akcie, ktoré organizuje Obec Čakajovce.
Najbližšia je Prázdninové kúpanie. Kultúrna komisia v Obci Čakajovce sa stretne a postupne
navrhne presné termíny akcií do konca roku 2019. Poslankyňa Evka Kollárová, ktorá je aj predseda
spomínanej komisie navrhne termíny stretnutí komisie a tiež termíny konaní jednotlivých akcií.
f) Presunutie spomaľovacieho prahu, ktorý sa nachádza pred rodinným domom č. 271, bol
posledný bod rokovania. Spomínaný prah sa nachádza pred rodinným domom a majitelia by uvítali
jeho presunutie viac k tretej uličke, nakoľko rýchlejší prejazd spomaľovačom v noci je hlučný.
Poslanci sa dohodli na tom, že pri najbližšom stretnutí stavebnej komisie sa pozrú na tvar miesta a
určia miesto, kde by mohol byť spomaľovací prah presunutý.

Uznesenie č. 32/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje program 3. mimoriadneho zasadnutia s doplňujúcimi bodmi
programu.
Hlasovaním : za - 8 poslancov / 8 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 33/2019.
^
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zapojenie Obce Čakajovce do vyhlásenej výzvy Ministerstva
vnútra na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom
OPLZ-PQ6-SC611-2019-1.
Hlasovaním : za - 8 poslancov / 8 prítomných
Uznesenie č. 34/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2019.
Hlasovaním : za - 8 poslancov / 8 prítomných
Uznesenie č. 35/2019.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje pridelenie dotácie Poľovníckemu združeniu Čakajovce, na
dostavbu sídla združenia, vo výške 10 000.-€.
Hlasovaním : za - 8 poslancov / 8 prítomných

4 , Rôzne.
V diskusii sa dohodol starosta obce s členmi stavebnej komisie, že na najbližšom stretnutí určia
presné miesto pre umiestnenie preloženého spomaľovacieho prahu.
6. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol Bc. Marek Szalai v rámci všetkých bodov rokovania.
7. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým prítomným za
ich účasť na zasadnutí.

V Čakajovciach : 19.07.2019

Bc. Marek Szalai
overovateľ zápisnice

Mgr. Jana Civáňová
overovateľ zápisnice

★ > Milan Greguš
starosta obce

3

/

x

x

V Čakajovciach : 19.07.2019

Bc. Marek Szalai
overovateľ zápisnice
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