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Zápisnica

Zo šiesteho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum konania: 10.12.2020
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia OcZ a stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Procedurálne veci
- Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020,
- Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na činnosť, Poľovnícke združenie Čakajovce,
- Úhrada finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s cyklotrasou
a združením obcí „Podzoborská hrádza“,
- Správa Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021,2022 a 2023,
- Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na rok 2021,
- Rozpočet na rok 2021,2022 a 2023,
- Návrhy VZN č. 2/2020, č. 3/2020, č. 4/2020, č. 5/2020. č. 6/2020 a návrh dodatkov č.
10/2020 a č. 11/2020 k k VZN č. 2/2009.
- Info - Osvetlenie obce - rekonštrukcia. Chodník v areály ZŠ s MŠ Čakajovce, Dom smútku
rekonštrukcia, Oplotenie zberového dvora - výmena oplotenia a brán, SPF - prevod
pozemkov, napojenie obce Čakajovce na kanalizačný - zapojenie sa do výzvy, kompostéry
pre Čakajovce....
4. Kontrola uznesení z piateho pravidelného zasadnutia, konaného 12.11.2020.
5. Rôzne ( Diskusia)
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
1. Otvorenie
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakajovciach otvoril a ďalej viedol starosta obce
Milan Greguš.
Overovatelia zápisnice: Radovan Miko, Zdenko Sedlák
Zapisovateľ: Zdenko Sedlák

2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento doplnený o nasledujúce body :
1. - Žiadosť o dotáciu na činnosť v roku 2021 - pre OFK Čakajovce.
2. - Žiadosť sp. PERIX - o vyjadrenie k prevádzkovaniu hazardných hier v kasíne .
3. - Žiadosť sp. PERIX - o vyjadrenie k prevádzkovaniu hazardných hier v priestoroch
prevádzok podľa §62 - MONACO, Čakajovce č. 446.
4. - Žiadosť sp. ARIOLA - o vydanie stanoviska k umiestneniu technických zariadení na
území obce Čakajovce v prevádzke EXCEL CLUB. Čakajovce č. 446 .
Následne poslanci tento program hlasovaním odsúhlasili k čomu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovaním : za 6 poslancov/6 prítomných/9 všetkých

3. Procedurálne veci
a) Prvým bodom rokovania bola zmena rozpočtu, rozpočtovým opatrením č. 5/2020. Materiál
predložila poslancom ekonómka obce p. V. Maková. Poslanci sa na jednotlivé presuny spytovali
a bolo im na otázky odpovedané. Nakoniec bolo rozpočtové opatrenie č. 5/2020 schválené podľa
predloženého návrhu, uznesením.
b) Druhým bodom zasadnutia bola správa Hlavného kontrolóra obce Čakaj ovce k návrhu rozpočtu
obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. Správu predniesol p. R. Greguš. Zhodnotil
návrh rozpočtu obce a odporučil ho poslancom obce schváliť. Poslanci vzali na vedomie
stanovisko Hlavného kontrolóra, uznesením.

c) Tretím bodom zasadnutia bol návrh Rozpočtu obce Čakajovce na rok 2021 s výhľadom na roky
2022 a 2023. Návrh rozpočtu obce Čakajovce bol v písomnej podobe poskytnutý všetkým
poslancom od 5. pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach, ktoré sa konalo
12.11.2020. Bol zverejnený. Poslanci si návrh rozpočtu naštudovali a na zasadnutí sa pýtali
ekonómky obce na niektoré položky navrhnutého rozpočtu. Po ukončení diskusie k návrhu
rozpočtu, bol tento poslancami schválený a výhľad rozpočtu na roky 2022 a 2023 boli vzaté na
vedomie, uznesením.
d) Štvrtým bodom zasadnutia bol plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Čakajovce na
1. polrok 2021. Plán poslancom prečítal p. R. Greguš, Hlavný kontrolór obce Čakajovce. Poslanci
si tento plán vypočuli a schválili ho uznesením.

e) Ďalším bodom zasadnutia bola výzva predsedu združenia „Podzoborská hrádza“, ktorá sa týkala
uhradenia alikvotnej čiastky finančných prostriedkov obcou Čakajovce, podľa dĺžky katastra,
potrebných na ďalšiu činnosť združenia, ktorá je zameraná na vybudovanie cyklistickej dopravnej
komunikácie medzi mestom Nitra a obcou Výčapy Opatovce. Poslanci schválili uhradenie
potrebných finančných prostriedkov na geologický prieskum, úpravu projektov, vytýčenie vrtov,
vypracovanie žiadostí a iné náklady súvisiace s budovaním cyklistickej komunikácie. K tomuto
bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.

f) Nasledujúcim bodom rokovania bol návrh dodatku č. 10/2020 k VZN č. 2/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce. Poslanci
navrhnutý dodatok schválili. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
g) Ďalším bodom rokovania bol návrh dodatku č. 11/2020 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce. Poslanci navrhnutý
dodatok schválili. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
h) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva potom pokračovalo návrhmi VZN. Ako prvý bol
schvaľovaný návrh VZN č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Čakajovce. Poslanci návrh VZN schválili. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté
uznesenie.
i) Nasledujúci návrh VZN bolo VZN č. 3/2020 o organizácii miestneho referenda. Poslanci návrh
schválili a k tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.

j) Ako ďalší bol schvaľovaný návrh VZN č. 4/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného
poriadku). Poslanci návrh VZN schválili. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
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k) Ako predposledný návrh VZN, bol schvaľovaný návrh VZN č. 5/2020 o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území obce Čakajovce. Poslanci návrh VZN schválili. K tomuto bodu rokovania
bolo prijaté uznesenie.

l) Posledný bol schvaľovaný návrh VZN č. 6/2020 o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Čakajovce. Poslanci návrh VZN schválili.
K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.

m) Nasledovali žiadosti Poľovníckeho združenia Čakajovce a OFK Čakajovce. ktoré sa týkali
pridelenia finančných prostriedkov na činnosť v roku 2021. K týmto žiadostiam bolo konštatované,
že schválením rozpočtu, boli pre žiadateľov schválené finančné prostriedky navrhnuté a schválené
rozpočtom obce na rok 2021.
n) V nasledujúcom bode rokovania starosta obce Milan Greguš poskytol potrebné informácie
poslancom Obecného zastupiteľstva o prebiehajúcich projektoch, ako je rekonštrukcia Domu
smútku, rekonštrukcia verejného osvetlenia obce, kompostéry pre Čakajovce, výmena
poškodeného oplotenia ZS s MS Čakajovce a tiež sa ide Obec Čakajovce uchádzať o finančné
prostriedky na napojenie obce Čakajovce na kanalizačný zberač Výčapy - Opatovce - Nitra.
o) Doplňujúci bod programu, žiadosť spoločnosti PERIX - o vyjadrenie k prevádzkovaniu
hazardných hier v kasíne, bol nasledujúci bod programu. Poslanci sa v otvorenej diskusii k tomuto
bodu rokovania vyjadrovali k žiadosti. Vyjadrili svoje nesúhlasné stanovisko a poverili starostu
obce, aby toto nesúhlasné stanovisko oznámil aj žiadateľovi.

p) Druhý doplňujúci bod programu rokovania, bola žiadosť spoločnosti . PERIX - o vyjadrenie
k prevádzkovaniu hazardných hier v priestoroch prevádzok podľa §62 - MONACO, Čakajovce č.
446. K tomuto bodu rokovania bola tiež otvorená diskusia a poslanci v nej vyjadrili svoj nesúhlas
s prevádzkovaním hazardných hier v priestoroch prevádzok na adrese Čakajovce č. 446. Zároveň
poverili starostu obce, aby toto ich stanovisko oznámil žiadateľovi.

r) Posledným doplňujúcim bodom rokovania bola žiadosť spoločnosti ARIOLA - o vydanie
stanoviska k umiestneniu technických zariadení na území obce Čakajovce v prevádzke EXCEL
CLUB, Čakajovce č. 446. Aj k tejto žiadosti bola otvorená diskusia. Poslanci sa jednoznačne
postupne vyjadrovali k podanej žiadosti. Nesúhlasia s umiestnením technických zariadení
v prevádzke na adrese Čakajovce č. 446. Poverili starostu obce poskytnúť toto negatívne
stanovisko aj žiadateľovi.

Uznesenie č. 33/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje program 6. pravidelného zasadnutia s doplňujúcimi bodmi
programu.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých

Uznesenie č. 34/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2020.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných
Uznesenie č. 35/2020.
OcZ v Čakajovciach berie na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra obce p. R. Greguša
k návrhu rozpočtu obce Čakajovce na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Čakajovce
na roky 2022 a 2023.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných
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Uznesenie č. 36/2020.
OcZ v Čakaj ovciach
A) schvaľuje Návrh Rozpočtu obce Čakajovce bez programovej štruktúry na rok 2021 s
pripomienkami, do ktorého boli zahrnuté aj poskytnuté dotácie z rozpočtu obce,
B) berie na vedomie výhľadový Návrh Rozpočtu obce Čakajovce na roky 2022 a 2023.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 37/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Čakajovce na
1. polrok 2021.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 38/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje úhradu požadovaných finančných prostriedkov vo výške
2 865,35€, ako prostriedky pre združenie obcí „Podzoborská hrádza"1, potrebné k budovanie
cyklistickej dopravnej komunikácie Nitra - Výčapy - Opatovce.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 39/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje dodatok č. 10/2020 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých

Uznesenie č. 40/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje dodatok č. 11/2020 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 41/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje VZN č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Čakajovce.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 42/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje VZN č. 3/2020 o organizácii miestneho referenda.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých

Uznesenie č. 43/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje VZN č. 4/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného poriadku ).
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 44/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje VZN č. 5/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce
Čakajovce.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých

Uznesenie č. 45/2020.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje VZN č. 6/2020 o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Čakajovce.
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Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých

4. Kontrola uznesení z piateho pravidelného zasadnutia QcZ v Čakajovciach, konaného
12.11.2020.
OcZ berie na vedomie uznesenia z piateho pravidelného zasadnutia, bez pripomienok.

5. Rôzne.
V diskusii sa poslanci dohodli, že ak bude potrebné zvolanie mimoriadneho zasadnutia kvôli
schváleniu zmluvy o členstve v UMR ( Udržateľný mestský rozvoj ), tohto sa zúčastnia.
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 prítomným za
ich účasť na zasadnutí a tiež za aktivitu v celom roku 2020.
V Čakajovciach : 11.12.2020

Radovan Miko
overovateľ zápisnice

Zdenko Sedlák
overovateľ zápisnice

Milan Greguš
starosta obce
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