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Zápisnica
Z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 07.06.2022
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. 2/2022 - rozpočtové opatrenie,
4. Rôzne ( Diskusia )
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
1. Otvorenie
Mimoriadne 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 hlasovaním schválený k čomu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovaním : za 7 poslancov/7 prítomných/9 všetkých
3. Procedurálne veci
a) Jediným bodom rokovania bolo Rozpočtové opatrenie č. 2/2022. Na 2. pravidelnom
zasadnutí, ktoré sa konalo 26.05.2022, sa nemohli zúčastniť niektorí poslanci a tak bolo aj
im vysvetlené všetko, čo sa týkalo Rozpočtového opatrenia č. 2/2022. Hlavne sa jednalo
o vysvetlenie plánovanej výstavby pri 18-bytovom dome Čakajovce. V súčasnosti je na
stole Zmluva o dielo so spoločnosťou Enaco, ktorá bude vypracovávať projektovú
dokumentáciu pre ZsDIS. Jedná sa o zosilnenie transformátora , uloženie káblov nízkeho
napätia do zeme ( namiesto jestvujúcich drôtov nízkeho napätia, ktoré križujú pozemky )
z ktorých budú vypustené elektrické prípojky k plánovaným rodinným domom a tiež
uloženie úseku vysokého napätia do zeme, kvôli ochrannému pásmu. Pôvodný zámer, ktorý
počítal s výstavbou 7 rodinných domov, bude zmenený na 8 rodinných domov, nakoľko aj
rodina Kollárových plánuje výstavbu rodinného domu v tejto lokalite. V nákresoch bude
počítané naviac s vytvorením prístupovej cesty, ktorá bude na pozemkoch obce Čakajovce,
p.č. 906/5, 906/6 a 907/7. Predpokladaný záber pozemkov je o 120 m2 viac, oproti
pôvodnému zámeru. Zároveň sa poslanci Obecného zastupiteľstva pýtali na predpokladanú
cenu týchto úprav. Spoločnosť Enaco s.r.o., ktorá bude vypracovávať projektovú
dokumentáciu nám dodá aj rozpočet, ktorý by mal slúžiť ako Predpokladaná hodnota
zákazky ( PHZ ). V rozpočtovom opatrení sú zapracované ceny aj stavebných činností.
Bola položená aj otázka, že prečo sa niektoré ceny navýšili oproti pôvodným, ktoré boli
predpokladané. Na toto je jednoduchá odpoveď, lebo ceny stavebných materiálov
v posledných mesiacoch narástli aj o desiatky percent. Dnes ak si dáme spracovať rozpočet,
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ktorý bude slúžiť ako PHZ a prebehne YO, ktoré ak si dáme skontrolovať na UVO ( Úrad
pre verejné obstarávanie ) a tá kontrola bude trvať niekoľko mesiacov, tak sa ľahko môže
stať, že víťazná firma nám už predmetnú zákazku nebude vedieť za vysúťažené
prostriedky zrealizovať. Nakoniec bolo poslancom vysvetlené všetko, čo sa rozpočtového
opatrenia č. 2/2022 týka.

Uznesenie č. 17/2022.
OcZ v Čakaj ovciach schvaľuje program 1. mimoriadneho zasadnutia.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných/ 9 všetkých
4. Rôzne.
V diskusii sa poslanci dohodli na stretnutí v rámci Stavebnej komisie, prípadne všetkých, ktorí
sa budú chcieť zúčastniť. Dňa 17.06.2022 by mal do obce pricestovať Ing. J. Kováč, ktorý by
spracovával vizuále riešenie rozdelenia pozemkov a tiež miestnu komunikáciu v časti oproti 18bytovému domu Čakaj ovce. Presný termín stretnutia bude poslancom oznámený.
5. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol Zdenko Sedlák.
6. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce
ich účasť na zasadnutí.
V Čakajovciach : 09.06.2022

EvaKollárová
overovateľ zápisnice______

Štefan Kraj anec
overovateľ zápisnice

