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Zápisnica
Z tretieho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 24.09.2021
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OcZ a stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Procedurálne veci
- Zmena rozpočtu - RO č. 3/2021,
- Zakúpenie a montáž meracích zariadení na vodu v 18. bytovom dome Čakajovce,
- Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Čakajovce,
- Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na činnosť MO MS Čakajovce 2021,
- Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce - p. M. Bihari, Čakajovce č. 69,
- Žiadosť o odkúpenie pôdy - Zmluva o budúcej zmluve 2016 - p. A. Lenghartová,
Čakajovce č. 360 + zámena pozemkov s obcou Čakajovce - zámer,
- Žiadosť o uzatvorenie Rámcovej zmluvy na rok 2022 - SENIORKA n.o.
- Žiadosť o výrub lipy v areáli KD Čakajovce - rod. Tóthová,
- Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 196/1 - JUDr. P. Kukučka ( zámer ),
- Žiadosť o dobudovanie nevyhnutných úprav pri budovaných oddychových zónach pri
Šurianskom moste a pri 3. uličke - Ing. J. Mada s manželkou (oplotenie, osvetlenie, koše..)
- Žiadosť o odpredaj podielu p.č. 1194/4 - V. Lutišan ml.
- Usporiadanie pozemkov rozdelených geometrickým plánom č. 99/2016 - „Urbárske“,
- Info - Vybudovanie časti oplotenia cintorína, vybavenie Domu smútku, ZŠ s MŠ
Čakajovce - PD na telocvičňu, vybudovanie parkoviska pre Zdravotné stredisko, žiadosť na
Západoslovenskú distribučnú o prekládku vedenia NN a VN + vytvorenie nových prípojok,
Hodnota za peniaze - Ing. R. Petrík ( analýza riešení), systém manažérstva proti korupcii...
4. Kontrola uznesení z tretieho mimoriadneho zasadnutia, konaného 25.06.2021
5. Rôzne ( Diskusia )
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
1. Otvorenie
Pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach, ktoré sa konalo v zasadačke OÚ
Čakajovce, otvoril a ďalej viedol starosta obce Milan Greguš.
Overovatelia zápisnice: D. Ivančík, E. Kollárová
Zapisovateľ: Zdenko Sedlák
2, Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento doplnený o nasledujúce body :
1. - Návrh VZN č. 1/2021 o hazardných hrách na území obce Čakajovce.
2. - SMS k posilneniu rozhlasu.
3. - Výsadba stromov cintorín.
Následne poslanci tento program hlasovaním odsúhlasili k čomu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovaním : za 5 poslancov/5 prítomných/9 všetkých
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3. Procedurálne veci
a) Prvým bodom rokovania bola zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2021, ktoré
predniesla ekonómka obce p. Viera Maková. Materiál mali poslanci k dispozícii a tiež mali priestor
na otázky, ktoré sa týkali predloženého opatrenia. Rozpočtové opatrenie sa týkalo potrebných
presunov finančných prostriedkov pre pripravované projektové zámery. Po vysvetlení
pripravovaných zmien bolo opatrenie schválené v predloženom znení, k čomu bolo prijaté
uznesenie.
b) Druhým bodom rokovania boli merače prietoku vody, ktoré obec plánuje zakúpiť do 18bytového domu Čakajovce. Pôvodné merače vody je potrebné vymeniť, nakoľko po určitej dobe
používania je potrebné ich dať preciachovať. Poslanci schválili zakúpenie 20 kusov nových
meračov a ich montáž v jednotlivých bytoch 18- bytového domu Čakajovce. K tomuto bodu
rokovania bolo prijaté uznesenie.
c) Tretím bodom rokovania bola Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky obce Čakajovce k 31. decembru 2020. Starosta obce prečítal Správu, ktorú vypracoval
nezávislý audítor pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Čakajovce. Poslanci túto
správu vzali prijatím uznesenia na vedomie.
d) Nasledujúcim bodom zasadnutia bola žiadosť, ktorú priniesla na OÚ Čakajovce p. Daniela
Gregušová, ktorá je v súčasnosti predseda MO MS Čakajovce. Poslancom žiadosť prečítal starosta
obce p. Milan Greguš. Poslanci schválili dotáciu pre MO MS Čakajovce, na rok 2021 vo výške
500.- € . K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
e) Ďalším bodom rokovania bola žiadosť, ktorú dňa 07.09.2021 doručil do obce p. Miroslav
Bihari. Menovaný má záujem o odkúpenie pozemku, p.č. 35/3, katastrálne územie Čakajovce.
V súčasnosti má predmetný pozemok v prenájme. Poslanci sa žiadosťou zaoberali a dospeli
k spoločnému názoru, že v súčasnosti Obec Čakajovce nebude pozemok p.č. 35/3 predávať.
V takom znení bude daná odpoveď p. Miroslavovi Biharimu na jeho žiadosť.
f) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva potom pokračovalo žiadosťou, ktorú poslala p. Anna
Lenghartová dňa 19.04.2021. Jedná sa o Zmluvu o budúcej zmluve s roku 2016, tiež o kúpnu
Zmluvu z roku 2015, zámene a odpredaji pozemku podľa geometrického plánu č. 66/2021, ktorý
vypracoval dňa 23.06.2021 Ing. M. Hatala a úradne overila dňa 11.08.2021 Ing. Henrieta Strešková
pod číslom G l-1665/2021. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
g) Ďalším bodom rokovania bola žiadosť, ktorú dňa 03.09.2021 doručila na OÚ Čakajovce
SENIORKA n.o. Jednalo by sa o uzatvorenie Rámcovej zmluvy na rok 2022. SENIORKA n.o. by
obci poskytovala domácu opatrovateľskú službu v rozsahu 184 hodín mesačne za odplatu 828,00.EUR/mesiac. Poslanci sa žiadosťou zaoberali a postupne sa k žiadosti vyjadrovali. Nakoniec sa
zhodli na tom, že v súčasnosti nebudeme uzatvárať Rámcovú zmluvu s n.o. SENIORKA.
V takomto znení bude v priebehu niekoľkých dní odoslaná písomná odpoveď neziskovej
organizácii SENIORKA, Námestie SNP 35/48, Zvolen.
h) Nasledujúcim bodom zasadnutia bola žiadosť, ktorú dňa 02.07.2021 podala na OÚ Čakajovce
rodina Tóthová. Rodina Tóthová žiada Obecné zastupiteľstvo v Čakaj ovciach o výrub lipy, ktorá
sa nachádza v areáli KD Čakajovce. Žiadosť si poslanci vypočuli a postupne sa k nej vyjadrovali.
Nakoniec sa zhodli na tom, že v súčasnosti nie je možné stromy vypilovať, nakoľko je vegetačné
obdobie. Lipa bude očistená od nízkych konárov a v jej okolí sa bude nachádzať parkovisko pre
detskú a všeobecnú lekárku v obci Čakajovce. V prípade, že by sa tento zámer ukázal ako
nevhodný, tak by Obec Čakajovce uvažovala o vypílení predmetnej lipy. V takomto znení bude
zaslaná odpoveď rodine Tóthovej na ich podanú žiadosť.
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i) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva potom pokračovalo žiadosťou, ktorú podal dňa 04.08.2021
JUDr. Peter Kukučka, bytom Surianky č. 150. Menovaný žiada poslancov Obecného zastupiteľstva
v Čakajovciach o odkúpenie dvoch pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Čakajovce. Jedná sa
pozemky v k.ú. Čakajovce, ktorých parcelné čísla sú 196/47 a 196/81. Druh pozemku je zastavaná
plocha. Jedná sa o pozemky, ktoré by slúžili ako predzáhradka k rodinnému domu č. 137, ktorý je
vo vlastníctve žiadateľa a teda priamo susedia s pozemkom žiadateľa. Pozemky sú o výmere 35 m2
a 4 m2, teda spolu o výmere 39 m2. Poslanci sa žiadosťou na zasadnutí zaoberali a schválili
uznesením zverejnenie zámeru odpredaja pozemkov p.č. 196/47 a p.č. 196/81 o celkovej výmere
39 m2. Samotné schvaľovanie odpredaja pozemkov za konkrétnu sumu sa bude diať na
nasledujúcom pravidelnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čakajovciach, ktoré by sa malo
konať v mesiaci október 2021. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
j) Ďalším bodom rokovania bola žiadosť, ktorú dňa 30.08.2021 podal na OÚ Čakajovce Ing. Juraj
Mada s manželkou. K žiadosti sa pripojili aj Y. Lutišn ml., Peter Lauko, Mgr. Michaela Lauková,
Martin Fúska a Viera Fúsková. Y žiadosti sa obracajú na poslancov Obecného zastupiteľstva
a navrhujú zváženie a následne aj realizáciu nevyhnutných úprav na hranici medzi budovanou
Oddychovou zónou na pozemku p.č. 1194/12 a pozemkom vo vlastníctve p. Martina Fúsku, ktorý
má p.č. 1194/11. Ďalej tiež žiadajú predmetnú Oddychovú zónu chrániť kamerovým systémom
a oplotením. Zároveň tiež žiadajú renováciu miestnej komunikácie, ktorá sa nachádza na
pozemkoch p.č. 1186/5 a p.č. 1186/6. Starosta obce oboznámil poslancov o tom, že obec už pracuje
na zabezpečení pozemkov, ktoré budú slúžiť ako Oddychové zóny. Bude doplnené verejné
osvetlenie o LED svietidlá. Obe Oddychové zóny budú oplotené oplotením s výškou 150 cm. Obe
oddychové zóny budú chránené kamerovým systémom. V blízkosti Oddychových zón a tiež
chodníkov by chcela Obec Čakajovce umiestniť koše, kde by bolo možné vkladať odpadky
všetkých druhov. Miestna komunikácia, ktorá vedie po pozemkoch p.č. 1186/5 a 1186/6 je
pravidelne dosýpaná frézovaným asfaltom. Jej konečná podoba, teda asfaltový povrch, bude po
ukončení stavebných prác v danej lokalite a po zabudovaní kanalizačného potrubia a kanalizačných
prípojok. Betónový plot medzi Oddychovou zónou pri Šurianskom moste ( p.č. 1194/12 )
a pozemkom p.č. 1194/11, ktorý je vo vlastníctve p. Martina Fúsku, bude vybudovaný ako
spoločná investícia obce Čakajovce a Martina Fúsku. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté
uznesenie.
k) Nasledujúcim bodom rokovania bola ponuka na odpredaj časti podielu na pozemku k.ú.
Čakajovce, p.č. 1194/4 - orná pôda. Podiel 1/27 na pozemku p.č. 1194/4, ktorého celková výmera
je 417 m2, ponúka na predaj obci Čakajovce p. Václav Lutišan ml. Jednalo by sa o podiel na
pozemku k.ú. Čakajovce, p.č. 1194/4 o celkovej výmere 417 m2, ktorý sa nachádza na LV č. 1599.
Predmetný podiel, teda 1/27 (je približne 15,444 m2 ) je ponúkaný na odpredaj obci Čakajovce za
cenu 200,00.-€ za podiel 1/27. Poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasili so zakúpením
ponúkaného podielu 1/27- ina pozemku, k.ú. Čakajovce, p.č. 1194/4 - orná pôda o celkovej
výmere 417m2, za cenu 200,00.-€ za podiel. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
l) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva potom pokračovalo ďalšou žiadosťou, ktorú podali bývalí
vlastníci pozemku p.č. 899/29, k.ú. Čakajovce. V roku 1989 im boli pozemky odobraté na miestnu
komunikáciu, ktorá mala v danej lokalite vzniknúť. V roku 2016 bol vypracovaný geometrický
plán č. 99/2016, ktorým bol pozemok rozdelený na pôvodné časti, ktorých parcelné čísla sú
899/63, 899/62, 899/61, 899/60, 899/59, 899/58, 899/57 a 899/29. V roku 2020 bolo prijaté
uznesenie č. 26/2020 k tejto veci, ktorým sa chceli poslanci riadiť, ale čakali na doklad, ktorý by
preukázal, že či boli vlastníci odškodnený. Poslanci sa dohodli, že túto žiadosť budú riešiť na
samostatnom mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 14.10.2021.
m) Ďalším bodom rokovania bolo oplotenie cintorína. Uznesením č. 23/2021 poslanci Obecného
zastupiteľstva v Čakajovciach schválili rekonštrukciu dvoch strán oplotenia cintorína. Na dnešnom

*

3

zasadnutí bolo dohodnuté, že rekonštrukcia bude prebiehať až na jar roku 2022, nakoľko je tesne
pred Sviatkom všetkých svätých a stavebné firmy by nestihli dať stavenisko do vhodného stavu.
n) Nasledoval bod vybavenosť Domu smútku. Obec Čakaj ovce zrekonštruovala Dom smútku a na
záver je potrebné priestor Domu smútku vybaviť stoličkami a chladiacim zariadením. Poslanci
schválili zakúpenie 50 kusov stoličiek a chladiaceho zariadenia pre Dom smútku Čakaj ovce.
K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
o) Zasadnutie potom pokračovalo bodom - Projektová dokumentácia na telocvičňu Čakaj ovce.
Na PD dokumentáciu bolo vypísané výberové konanie a starosta obce predložil poslancom
Obecného zastupiteľstva ponuky. Keďže na zasadnutí chýbali štyria poslanci, bolo dohodnuté, že
tomuto bodu rokovania sa budú poslanci venovať 14.10.2021 na mimoriadnom zasadnutí.
p) Ďalším bodom rokovania bolo parkovanie pred ambulanciami detskej a všeobecnej lekárky.
Poslanci sa zhodli na tom, že vhodnejší povrch parkoviska bude asfalt a tak poverili starostu obce,
aby urobil výberové konanie na dodávateľa.
r) Posledným bodom zasadnutia boli informácie starostu obce o prebiehajúcich aktivitách. Bola
podaná žiadosť na ZsDIS, kde Obec Čakaj ovce žiada prekládku vzdušného vedenia NN a tiež
vzdušného vedenia VN. Nasledovať bude vypracovanie PD, ktorá pôjde na konzultáciu do ZsDIS.
Hodnote za peniaze - Ing. R. Petrík. Na treťom mimoriadnom zasadnutí boli poslanci OcZ
oslovení a bola im poskytnutá stručná analýza nakladania s pozemkami vo vlastníctve obce.
V analýze boli navrhnuté dve riešenia. Poslanci sa na zasadnutí analýzou zaoberali iba okrajovo,
nakoľko časť z nich sa zasadnutia nemohla zúčastniť. Názor všetkých bude možné získať na
nasledujúcom zasadnutí. Systém manažérstva proti korupcii. Starosta obce ponúkol poslancom
možnosť získať certifikát, podľa normy ISO 37001:2016. Poslanci zamietli zapojenie našej obce
do procesu, ktorý ponúka spoločnosť Business Developer.
s) Nasledoval prvý z doplňujúcich bodov programu. VZN obce Čakajovce o hazardných hrách na
území Obce Čakajovce. V súčasnosti Obec Čakajovce nemá prijaté takéto VZN a tak poslanci
poverili starostu obce vypracovaním a zverejnením Návrhu VZN o hazardných hrách na území
obce Čakajovce. Schvaľovanie návrhu bude prebiehať na nasledujúcom pravidelnom zasadnutí
OcZ, ktoré by malo byť v mesiaci október 2021.
t) Druhým doplňujúcim bodom programu zasadnutia boli SMS správy, ktoré by mohli posilniť
hlásenia miestneho rozhlasu. Poslanci sa týmto bodom nezaoberali pre nízky počet poslancov na
zasadnutí.
u) Posledným doplňujúcim a tiež posledným bodom zasadnutia bola výsadba stromov na cintoríne.
Poslanci súhlasili a schválili výsadbu okrasných stromov v blízkosti Domu smútku. Mali by to byť
stromy trvácne a už vyššieho vzrastu. Poverili starostu obce získaním ponúk na výsadbu.
Uznesenie č. 26/2021,
OcZ v Čakajovciach schvaľuje program 3. pravidelného zasadnutia s doplňujúcimi bodmi
programu.
Hlasovaním : za - 5 poslancov / 5 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 27/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2021.
Hlasovaním : za - 5 poslancov / 5 prítomných

Uznesenie č. 28/2021.
OcZ v Cakajovciach schvaľuje zakúpenie a montáž 20 kusov meračov prietoku vody, vhodných
do bytov 18-bytového domu Čakajovce. Do konca roka 2021.
Hlasovaním : za - 5 poslancov / 5 prítomných
Uznesenie č. 29/2021,
OcZ v Cakajovciach berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky obce Čakajovce k 31. decembru 2020.
Hlasovaním : za - 5 poslancov / 5 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 30/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov vo výške 500,00.-€ na
činnosť MO MS Čakajovce v roku 2021.
Hlasovaním : za - 5 poslancov / 5 prítomných
Uznesenie č. 31/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zverejnenie Zámeru zámeny pozemkov v intraviláne
katastrálneho územia Čakajovce, ktoré sú vo vlastníctve Obce Čakajovce a Anny Lenghartovej.
Jedná sa o nehnuteľnosti evidované na LY č. 1088 ako C-KN pare. č. 1185/5 - orná pôda o výmere
707 m2, C-KN pare. č. 1181/6 - orná pôda o výmere 686 m2, C-KN pare. č. 1181/7 - orná pôda
o výmere 565 m2 a E-KN pare. č. 1189 - ostatná plocha o výmere 3030 m2, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve Obce Čakajovce v celosti a nehnuteľnosť evidovanú na LV č. 804 ako C-KN pare. č.
1181/1 - orná pôda o výmere 639 m2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Anny Lenghartovej
v celosti. Tieto nehnuteľnosti boli geometrickým plánom č. 66/2021 vyhotoveným Ing.
Miloslavom Hatalom zamerané, zlúčené a znovu rozdelené, pričom vznikli novovytvorené C-KN
pare. Č. 1181/1 - orná pôda o výmere 588 m2, C-KN pare. č. 1181/2 - orná pôda o výmere 91 m2,
C-KN pare. č. 1181/5 - orná pôda o výmere 351 m2 a C-KN pare. č. 1181/6 - orná pôda o výmere
1537 m2, C-KN pare. č. 1181/7 - omá pôda o výmere 45 m2.
Predmetom zámeny bude novovytvorená C-KN pare. č. 1181/5 - orná pôda o výmere 351 m2,
ktoráje vo vlastníctve Obce Čakajovce za diel 1 o výmere 51 m2 od C-KN pare. č. 1181/1, ktorý je
vo vlastníctve Anny Lenghartovej. Táto zámena bude vykonaná na základe dohody Obce
Čakajovce s Annou Lenghartovou zo dňa 02.05.2016 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb., § 9a,
odst. 8, písm. e. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Anna
Lenghartová v súčasnosti vlastní susedný pozemok p.č. 1181/1, kde nastane scelenie pozemkov,
ďalej osobitný zreteľ spočíva v tom, že v roku 2016 bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve,
kde sa Obec Čakajovce dohodla s Annou Langhartovou na spätnom odpredaji pozemku, ktorý bol
v roku 2015 kúpnou zmluvou predaný Obci Čakajovce a osobitný zreteľ spočíva tiež v tom, že
zámenou pozemkov vznikne Obci Čakajovce pri miestnej komunikácii súvislý zelený pás, kde sa
bude v budúcnosti ukladať kanalizačné potrubie a bude rozšírená plánovaná miestna komunikácia.
Nakoľko Anna Lenghartová zámenou nadobudne väčšiu výmeru, vyplatí Obci Čakajovce sumu
3 006,00.-€.
'
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Hlasovaním : za - 5 poslancov / 5 prítomných
Uznesenie č. 32/2021,
_OcZ v Čakajovciach schvaľuje zverejnenie Zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce
Čakajovce priamym prevodom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Jedná sa o pozemok p. č.
196/47 - zastavaná plocha, ktorého výmera je 35 m2 a tiež sa jedná o pozemok p.č. 196/81 zastavaná plocha, ktorého výmera je 4 m2 a bol odčlenený geometrickým plánom č. 218/2021,
vyhotoveným dňa 17.06.2021 Ing. Máriom Sekerešom, úradne overeným dňa 07.07.2021 Ing.
Evou Hrehovou pod číslom Gl-1291/2021. Zverejnenie zámeru sa koná na základe žiadosti, ktorú
podal JUDr. Peter Kukučka, bytom 951 26 Šurianky č. 150 a osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa
jedná o pozemok, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a bude súčasťou
predzáhradky.

Hlasovaním : za - 5 poslancov / 5 prítomných
Uznesenie č. 33/2021.
OcZ v Čakaj ovciach schvaľuje
A) - posilnenie verejného osvetlenia LED svietidlami pri obecných pozemkoch p.č. 1194/12 a p.č.
1675/142, ktoré budú v nasledujúcom období slúžiť ako Oddychové zóny.
B) - oplotenie pozemkov p.č. 1194/12 a p.č. 1675/142 v dĺžke približne 180 m, pletivom s výškou
150 cm a 4 vstupmi.
C) - zabezpečenie pozemkov p.č. 1194/12 a p.č. 1675/142 kamerovým systémom so záznamom.
D) - vybudovanie spoločného betónového plota s výškou do 200 cm, ako spoločnú investíciu
s majiteľom susedného pozemku p.č. 1194/11, ktorým je p. Martin Fúska.
Hlasovaním : za - 5 poslancov / 5 prítomných
Uznesenie č. 34/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje odkúpenie časti pozemku, podiel 1/27, k.ú. Čakajovce, p.č.
1194/4 - orná pôda o celkovej výmere 417 m2, kde schvaľovaná odkupovaná výmera podielu 1/27
je 15,444 m2, za cenu 200,00.-€/za predávaný podiel od Václava Lutišana, bytom 951 43
Čakajovce č. 463.
Hlasovaním : za - 5 poslancov / 5 prítomných

4. Kontrola uznesení z tretieho mimoriadneho zasadnutia OcZ v Čakajovciach, konaného
25.06.2021.
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OcZ berie na vedomie uznesenia z tretieho mimoriadneho zasadnutia, bez pripomienok.
5. Rôzne ( Diskusia ).
V diskusii sa poslanci OcZ v Čakajovciach dohodli na tom, že v polovici ( 14.10.2021 ) sa
uskutoční mimoriadne zasadnutie OcZ v Čakajovciach na ktorom sa budú riešiť dve veci a to
usporiadanie „Urbárskych ( 899/29)“ pozemkov a Projektová dokumentácia na telocvičňu.
6. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol Zdenko Sedlák v rámci všetkých bodov rokovania.
7. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všeti
ich účasť na pravidelnom zasadnutí.
V Čakajovciach : 27.09.2021

Daniel Ivančík
overovateľ zápisnice

Eva Kollárová
overovateľ zápisnice

