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Zápisnica
Z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 23.02.2021
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OcZ a stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Procedurálne veci
- Zámer Obce Čakajovce, byť súčasťou Udržateľného mestského rozvoja Nitra, ako
integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu na programové obdobie 2021 - 2027.
4. Rôzne ( Diskusia)
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakajovciach otvoril a ďalej viedol starosta
obce Milan Greguš.
Overovatelia zápisnice: Peter Vrabec, Mgr. Marek Szalai
Zapisovateľ: Milan Greguš
2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento schválený a prijaté uznesenie.
Hlasovaním : za 9 poslancov/9 prítomných na E-mailoch a telefónoch/9 všetkých
3. Procedurálne veci
a) Mimoriadne zasadnutie sa koná v čase vyhláseného núdzového stavu v SR a preto sa jeden bod
rokovania bude schvaľovať elektronicky ( E-mail ), alebo telefonicky. Podklady k predmetnému
bodu rokovania boli zaslané poslancom Obecného zastupiteľstva emailom. Poslanci sa hlasovania
zúčastnili takým spôsobom, že buď emailom alebo telefonicky vyjadrili svoj názor na zámer byť
súčasťou Udržateľného mestského rozvoja Nitra, ako integrovaného mestského strategickoplánovacieho regiónu na programové obdobie 2021 - 2027.

Uznesenie č. 1/2021,
OcZ v Čakajovciach schvaľuje program 1. mimoriadneho zasadnutia .
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 2/2021,
OcZ v Čakajovciach schvaľuje účasť obce Čakajovce v území UMR - Udržateľný mestský
rozvoj, ako integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu na programové obdobie
2021 - 2027 a odporúča starostovi obce podpísať Memorandum o spolupráci na príprave
Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Nitra v zmysle predloženého
materiálu.
Hlasovaním : za - 9 poslancov / 9 prítomných/ 9 všetkých
v 1

4. Rôzne.
V diskusii bol daný termín nasledujúceho pravidelného zasadnutia OcZ v Čakajovciach.
5. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predložil poslancom starosta obce Milan Greguš.
6. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým
ich účasť na hlasovaní.
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V Čakajovciach : 23.02.2021

Peter Vrabec
overovateľ zápisnice

Mgr. Marek Szalai
overovateľ zapismce^
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