Obecný úrad 95143 Čakajovce 58

Zápisnica
Z piateho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 12.11.2020

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia OcZ a stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Procedurálne veci
- Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022 a 2023,
- Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby - SENIORKA n.o.,
- Ing. J. Záhorec st. - žiadosť o usporiadanie pozemku ( obec - majiteľ ),
- Klub slovenských turistov RADOŠ1NKA - žiadosť o príspevok na činnosť a údržbu
rozhľadne,
- Info - Osvetlenie obce - rekonštrukcia, Chodník v areály ZŠ s MŠ Čakajovce, Dom smútku
rekonštrukcia. Oplotenie zberového dvora - výmena oplotenia a brán, Rekonštrukcia šatní
futbalového klubu, SPF - prevod pozemkov, napojenie obce Čakajovce na kanalizačný
zberač, kompostéry pre Čakajovce....
4. Kontrola uznesení zo štvrtého pravidelného zasadnutia, konaného 17.09.2020.
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: Eva Kollárová, Štefan Krajanec
Zapisovateľ: Zdenko Sedlák

2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento doplnený o nasledujúce body :
1. - Uver z ministerstva financií SR na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.
2. - Šuriansky most a okolie - geodetické zameranie.
3. - Info - Okresná prokuratúra - Mauro de Luca a Veronika Schmidtová.
4. - Rozpočtové opatrenie č. 4/2020.
Následne poslanci tento program hlasovaním odsúhlasili k čomu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovaním : za 7 poslancov/7 prítomných/9 všetkých

3. Procedurálne veci
a) Prvým bodom rokovania bol návrh Rozpočtu obce Čakajovce na rok 2021 s výhľadom na roky
2022 a 2023. Návrh rozpočtu predložila poslancom ekonómka obce p. V. Maková. Materiál si
poslanci vzali domov na preštudovanie. Na nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa bude konať
10.12.2020 bude rozpočet obce schvaľovaný.
b) Druhým bodom zasadnutia bola žiadosť neziskovej organizácie SENIORKA. Námestie SNP
35/48, 960 01 Zvolen. Nezisková organizácia SENIORKA, žiada Obec Čakajovce
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o dofinancovanie poskytovanej sociálnej služby, ktorá je poskytovaná občanovi našej obce.
Poslanci OcZ sa zaujímali o výšku dofinancovania tiež o to, či má oznámenie o vykonaní zápisu,
lebo je zrejmé, že nezisková organizácia má sídlo v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

c) Tretím bodom zasadnutia bola žiadosť, ktorú by chcel p. Jozef Záhorec riešiť spoločne s Obcou
Čakajovce. Jedná sa o nezrovnalosti v susediacich pozemkoch. Podľa p. J. Záhorca je v súčasnosti
k pozemku p.č. 196/5, ktorého vlastníkom je Obec Čakajovce, pričlenený úsek šírky približne 60
cm. Tým sa jeho výmera pozemku zmenšila o niekoľko m2. Jozef Záhorec navrhuje vykonať
geodetické zameranie pozemkov a následne ich usporiadanie. Poslanci sa k danej žiadosti
vyjadrovali a poverili starostu obce, aby zistil zo starých zápisníc a uznesení, cenu za ktorú bola
v minulosti odpredaná časť obecného pozemku. Dohodnúť stretnutie s p. J. Záhorcom, na ktorom
budú prerokované všetky detaily možnej kúpy a predaja.

d) Štvrtým bodom zasadnutia bola žiadosť Klubu slovenských turistov RADOŠINKA, so sídlom
951 24 Čab č. 190, o finančnú výpomoc pre turistický oddiel na Činnosť a tiež údržbu rozhľadne,
ktorej spolumajiteľom je aj Obec Čakajovce. Finančný príspevok bol navrhnutý a bude
schvaľovaný 10.12.2020 na zasadnutí v rozpočte obce na rok 2021.
e) Ďalším bodom zasadnutia boli informácie o prebiehajúcich projektoch v našej obci. Jedná sa
o projekty s podporou štátu a tiež projekty hradené z rozpočtu obce. V súčasnosti prebieha
rekonštrukcia osvetlenia v našej obci, ďalej rekonštrukcia chodníka do ZŠ s MŠ Čakajovce, potom
výmena časti oplotenia zberového dvora a výmena brán. Práve bolo ukončené výberové konanie na
realizátora rekonštrukcie Domu smútku Čakajovce, ktorá by mohla byť zahájená na jar roku 2021
a ukončená v lete roku 2021. Prebehla rekonštrukcia vnútorných priestorov vo futbalových
kabínach, ktorá bola hradená z prostriedkov SFZ a spolufinancovaná obcou Čakajovce. Prostriedky
SFZ už boli obci refundované. Ďalej starosta poskytol informáciu, že pozemky SPF, ktoré Obec
Čakajovce chcela získať už niekoľko rokov, sa podarilo previesť na obec. V súčasnosti sa pracuje
na dvoch podieloch známych vlastníkov, ktoré by chcela Obec Čakajovce odkúpiť a tým sa stať
výhradným vlastníkom predmetných pozemkov. Napojenie obce Čakajovce na kanalizačný zberač
do Nitry je v štádiu, tesne pred vydaním Stavebného povolenia. Po jeho vydaní a právoplatnosti sa
bude Obec Čakajovce uchádzať o finančné prostriedky z výzvy Environmentálneho fondu na
zrealizovanie predmetného napojenia. Zároveň starosta obce informoval poslancov, že naša obec
bola úspešná a mala by dostať finančné prostriedky na nákup kompostérov pre našich občanov.
Tieto by sa mohli v mesiaci november, prípadne december 2020 prideľovať jednotlivým rodinám
a ich rodinným domom.

f) Nasledujúcim, doplňujúcim, bodom zasadnutia bol úver, ktorý by bolo možné získať
z Ministerstva financií a ktorý by mal byť bezúročný. Obec Čakajovce by ním chcela
prefinancovať rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci. Poslanci schválili podanie žiadosti
o úver. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
g) Ďalším bodom rokovania bolo geodetické zameranie Šurianskeho mosta a jeho okolia, nakoľko
je potrebné vymedziť presné vlastníctvo. V tejto časti by chcela Obec Čakajovce vybudovať
miestnu komunikáciu a identifikácia hraníc pozemkov je preto nevyhnutná. Poslanci poverili
starostu obce, aby oslovil geodetickú kanceláriu, ktorá takéto meranie urobí.
h) Predposledným bodom programu zasadnutia boli informácie starostu obce o prebiehajúcom
konaní, ktoré sa týka majiteľov rodinného domu, ktorými sú Mauro de Luca a Veronika
Schmidtová a obce Čakajovce. Starosta obce informoval poslancov o tom, že konanie stále
pokračuje a na vyžiadanie Okresnej prokuratúry v Nitre, boli poskytnuté všetky požadované
písomnosti. Takisto boli tieto písomnosti poskytnuté aj Okresnému úradu v Nitre, odboru dopravy.
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i) Posledným bodom rokovania bolo rozpočtové opatrenie č. 4/2020. Poslancom ho predniesla
ekonómka obce Čakajovce p. V. Maková. Po dostatočnom vysvetlení bolo rozpočtové opatrenie
schválené a bolo k nemu prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 30/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje program 5. pravidelného zasadnutia s doplňujúcimi bodmi
programu.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných/ 9 všetkých

Uznesenie č. 31/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje podanie žiadosti o bezúročný úver na Ministerstvo financií SR.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných

Uznesenie č. 32/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2020.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných

4. Kontrola uznesení zo štvrtého pravidelného zasadnutia OcZ v Čakajovciach, konaného
17.09.2020.
OcZ berie na vedomie uznesenia zo štvrtého pravidelného zasadnutia, bez pripomienok.

5. Rôzne.
V diskusii sa poslanci dohodli na potrebe vykonania stretnutia poriadkovej komisie, ktorá by
doriešila sťažnosť p. Ing. P. Fľaka a tiež doriešila postúpený správny delikt maloletej.
6. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol Zdenko Sedlák v rámci všetkých bodov rokovania.

7. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým príto
ich účasť na zasadnutí.
V Čakajovciach : 16.11.2020

Eva Kollárová

Štefan Krajanec

Milan Greguš
starosta obce
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