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Zápisnica
Z piateho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 09.12.2021
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia OcZ a stanovenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Procedurálne veci
- Návrh Rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024,
- Rozpočtové opatrenie č. 4,
- Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.č. 35/3 - M. Bihári,
- Usporiadanie pozemkov rozdelených geometrickým plánom č. 99/2016 - „Urbárske“- p.
S. Kukučková, Čakajovce č. 110,
- Inventarizácia majetku - zloženie komisií,
- Info - vybavenie Domu smútku - katafalk,
4. Kontrola uznesení zo štvrtého pravidelného zasadnutia, konaného 18.11.2021
5. Rôzne ( Diskusia )
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
1. Otvorenie
Pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach, ktoré sa konalo v KD Čakajovce,
otvoril a ďalej viedol starosta obce Milan Greguš.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jana Civáňová, Daniel Ivančík
Zapisovateľ: Peter Vrabec
2. Schválenie programu zasadnutia
Po prečítaní programu, bol tento doplnený o nasledujúce body :
1. —Návrh dodatku č. 12/2021 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy...
2. - Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť Poľovníckeho združenia Čakajovce na rok 2022.
3. - Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť Futbalového klubu Čakajovce na rok 2022.
4 -Návrh plánu kontrolnej činnosti Fllavného kontrolóra obce Čakajovce na 1. polrok 2022.
5. - Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Čakajovce k návrhu rozpočtu obce Čakajovce na rok
2022 a návrhu viacročného rozpočtu obce Čakajovce na roky 2023 a 2024.
6. - Oplotenie novobudovaných detských ihrísk a oddychových zón obce.
7. - Spracovanie žiadosti na vybudovanie kanalizácie v obci Čakajovce + verejné obstarávanie
na zhotoviteľa kanalizácie v obci Čakajovce.
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 bolo schvaľovanie programu zasadnutia s doplňujúcimi bodmi.
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b) Nasledovalo stanovisko Hlavného kontrolóra obce Čakaj ovce k návrhu rozpočtu obce
Čakajovce na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Čakajovce na roky 2023 a 2024.
Stanovisko prečítal Róbert Greguš - hlavný kontrolór obce Čakajovce. Poslanci si jeho správu
vypočuli a prijatím uznesenia ju vzali na vedomie.
c) Ďalším bodom rokovania bol návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.
Tlačenú podobu návrhu mali poslanci k dispozícii od predchádzajúceho pravidelného zasadnutia.
Poslanci sa pred schvaľovaním rozpočtu zaujímali o navrhované položky, ktoré im vysvetlila p. V.
Maková, ekonómka obce. Následne bol rozpočet schválený a bolo k tomu bodu prijaté uznesenie.
d) Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach potom pokračovalo bodom - Rozpočtové
opatrenie č. 4/2021. Tlačenú podobu rozpočtového opatrenia mali poslanci k dispozícii a potrebné
informácie im boli podané ekonómkou obce, p. V. Makovou. V otvorenej diskusii k tomuto bodu
rokovania sa poslanci pýtali na jednotlivé príjmy a výdavky. Po zodpovedaní otázok bolo
rozpočtové opatrenie č. 4/2021 schválené a bolo k tomu prijaté uznesenie.
e) Nasledujúcim bodom rokovania bola žiadosť, ktorú podal p. M. Bihari a týkala sa odkúpenia
obecného pozemku p.č. 35/3. Jedná sa o pozemok v k.ú. Čakajovce, ktorého výmera je 600 m2.
Poslanci sa postupne k odpredaju vyjadrovali a nakoniec hlasovaním rozhodli o zamietnutí
žiadosti. Pozemok sa v súčasnosti nebude odpredávať. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté
uznesenie.
f) Ďalším bodom, ktorým potom pokračovalo zasadnutie bola žiadosť, 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. Y 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 odškodnení. Poslanci sa dohodli, že túto žiadosť budú riešiť na
samostatnom mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.10.2021. Na
tomto zasadnutí bolo prijaté uznesenie č. 37/2021. Štvrtého pravidelného zasadnutia sa zúčastnila
aj žiadateľka p. S. Kukučková, ktorá namietala voči schválenej cene za spätný odpredaj pozemkov
a cena sa jej zdá vysoká. Pani Kukučková dostala slovo, aby sa mohla k požadovanej cene
vyjadriť. Povedala, že navrhovaná cena je pre ňu vysoká, lebo jej dôchodok je nízky. Postupne sa
k tomuto bodu rokovania vyjadrovali všetci poslanci a mali na vzniknutý problém rôzne návrhy.
Svoj názor prezentoval aj hlavný kontrolór obce Čakajovce, p. R. Greguš. Po odchode
p. Kukučkovej zo zasadnutia sa poslanci a starosta obce dohodli, že v nasledujúcom týždni bude
urobené elektronické hlasovanie Per roliam k danej téme, aby mohla byť ukončená. Elektronické
hlasovanie sa nakoniec neuskutočnilo, ale bolo dohodnuté, že na 5. pravidelnom zasadnutí sa budú
poslanci žiadosťami zaoberať a pokúsia sa problém vyriešiť. Na 5. pravidelnom zasadnutí neboli
však všetci poslanci a tak bolo dohodnuté, že hlasovať sa bude elektronicky za jeden z dvoch
návrhov.
1. ) Návrh je cena podľa znaleckého posudku, teda 7,02.-€/m2
2. ) Návrh je cena 2,00.-€/m2
Tieto dva návrhy budú predmetom hlasovania, ktoré by sa malo konať v čase od 17. 12 2021 - do
20. 12. 2021.
g) Nasledoval návrh dodatku č. 12/2021 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. Tento bol zverejnený v Úradnej tabuli
obce Čakajovce a tiež na webovej stránke obce Čakajovce. Dodatok bol poslancami Obecného
zastupiteľstva v Čakaj ovciach schválený. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
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h) Ďalším bodom rokovania bola žiadosť, ktorú podalo Poľovnícke združenie Čakajovce. Žiadosť
sa týkala pridelenia finančných prostriedkov na činnosť združenia v roku 2022. Poslanci sa
k žiadosti vyjadrovali a žiadosť schválili. Výška dotácie je zapracovaná v schválenom rozpočte
obce Čakajovce na rok 2022. V schválenej položke sa nachádza aj schválená dotácia pre Klub
slovenských turistov, ktorý si svoju žiadosť o dotáciu na činnosť v roku 2022 podal 29.10.2021
a poslanci sa ňou zaoberali na 4. pravidelnom zasadnutí dňa 18.11.2021. K tomuto bodu rokovania
boli prijaté uznesenia.
ch) Aj ďalším bodom rokovania bola žiadosť. Túto podal Obecný futbalový klub Čakajovce.
Žiadosť sa týkala pridelenia finančných prostriedkov na činnosť futbalového klubu v roku 2022.
Poslanci sa k žiadosti vyjadrovali a žiadosť schválili. Výška dotácie je zapracovaná v schválenom
rozpočte obce Čakajovce na rok 2022. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
i) Nasledujúcim bodom rokovania bol návrh kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce
Čakajovce na 1. polrok 2022. Návrh predložil a prečítal p. Róbert Greguš. Poslanci si jeho návrh
plánu vypočuli a keďže sa im zdal rozsiahly a boli s ním spokojní, tak ho schválili prijatím
uznesenia.
j) Nasledoval bod - oplotenie práve budovaných detských ihrísk a oddychových zón. V obci
Čakajovce prebieha budovanie dvoch oddychových zón s detskými ihriskami. Projektová
dokumentácia však nerieši bezpečné oplotenie budovaných pozemkov a tak sa poslanci Obecného
zastupiteľstva rozhodli tieto dva pozemky zabezpečiť vhodným spôsobom proti nepovoleným
vstupom, proti poškodzovaniu a tiež možnému rozkrádaniu. Pozemky budú oplotené pevnými
plotovými dielcami a tiež betónovými tvárnicami. Zabezpečené budú osvetlením a tiež kamerovým
záznamom. Poslanci poverili starostu obce, aby dal urobiť YO na dodávateľa oplotenia. K tomuto
bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
k) Posledným doplňujúcim bodom zasadnutia bolo schválenie uskutočnenia výberu spracovateľa
žiadosti na kanalizáciu a tiež výberu spracovateľa YO na dodávateľa stavebných prác pri budovaní
kanalizácie. Poslanci schválili uskutočniť výber na spracovateľa žiadosti na kanalizáciu a tiež
výber na spracovateľa VO na dodávateľa stavebných prác pri budovaní kanalizácie v obci
Čakajovce. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
l) Posledným bodom rokovania bola inventarizácia majetku obce Čakajovce. Poslancom Obecného
zastupiteľstva boli oznámené zloženia jednotlivých komisií. Podklady potrebné k vykonaniu
inventarizácie im doručí v nasledujúcich dňoch p. Viera Maková.

Uznesenie č. 44/2021,
OcZ v Čakaj ovciach schvaľuje program 5. pravidelného zasadnutia s doplňujúcimi bodmi
programu.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 45/2021.
OcZ v Čakajovciach berie na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra obce Čakajovce
k návrhu rozpočtu obce Čakajovce na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Čakajovce
na roky 2023 a 2024.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých
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Uznesenie č. 46/2021,
OcZ v Čakaj ovciach
A) schvaľuje Rozpočet obce Čakajovce bez programovej štruktúry na rok 2022, do ktorého boli
zahrnuté aj poskytnuté dotácie z rozpočtu obce,
B) berie na vedomie výhľadový Rozpočet obce Čakajovce na roky 2023 a 2024.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 47/2021.
OcZ v Čakaj ovciach schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 4/2021.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných
Uznesenie č. 48/2021.
OcZ v Čakajovciach neschvaľuje odpredaj obecného pozemku p.č. 35/3, k.ú. Čakajovce, pre
žiadateľa M. Bihari.
Hlasovaním : za - 0 poslancov / zdržal sa - 1poslanec / proti - 5 poslancov / 6 prítomných
Uznesenie č. 49/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje dodatok č. 12/2021 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. 50/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje dotáciu na činnosť v roku 2022 pre Poľovnícke združenie
Čakajovce vo výške navrhnutej a schválenej v rozpočte obce Čakajovce na rok 2022.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných
Uznesenie č. 51/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje dotáciu na činnosť v roku 2022 pre Klub slovenských turistov
RADOŠINKA vo výške navrhnutej a schválenej v rozpočte obce Čakajovce na rok 2022.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných
Uznesenie č. 52/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje dotáciu na činnosť v roku 2022 pre Obecný futbalový klub
Čakajovce vo výške navrhnutej a schválenej v rozpočte obce Čakajovce na rok 2022.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných
Uznesenie č. 53/2021,
OcZ v Čakajovciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čakajovce na
1. polrok 2022.
.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných
Uznesenie č. 54/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje vypísanie súťaže na dodávateľa oplotenia z pevných plotových
dielcov a betónových tvárnic, potrebných pre oplotenie budovaných nových detských ihrísk
a oddychových zón.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných
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Uznesenie č. 55/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje vypísanie súťaže na spracovateľa žiadosti o poskytnutie dotácie
na kanalizáciu v obci Čakajovce a tiež na spracovateľa VO na dodávateľa stavebných prác pri
budovaní kanalizácie v obci Čakajovce.
Hlasovaním : za - 6 poslancov / 6 prítomných

4. Kontrola uznesení zo štvrtého pravidelného zasadnutia OcZ v Čakaiovciach, konaného
18.11.2021.
OcZ berie na vedomie uznesenia zo štvrtého pravidelného zasadnutia, bez pripomienok.
5. Rôzne ( Diskusia ).
V diskusii sa poslanci OcZ v Čakajovciach dohodli na tom, že nasledujúci týždeň budú
elektronicky hlasovať za jednu z dvoch navrhnutých možností určenia požadovanej výšky
finančných prostriedkov za spätný odpredaj pozemkov, ktoré mali byť v osemdesiatych rokoch
použité na výstavbu miestnej komunikácie.
6. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol Peter Vrabec v rámci všetkých bodov rokovania.
7. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všetkým prítomným za
ich účasť na pravidelnom zasadnutí.
V Čakajovciach : 10.12.2021
Mgr. Jana Civáňová
overovateľ zápisnice

Daniel Ivančík
overovateľ zápisnica

Milan Greguš
starosta obce
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