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Zápisnica
Z prvého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 24.02.2022
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. 1/2022 - rozpočtové opatrenie,
- Schválenie spolufinancovania projektu „Zberný dvor v obci Čakajovce“,
- Výsledky ústrednej inventarizačnej komisie k 31.12.2021,
- Info - ZS s MŠ Čakajovce - PD na telocvičňu, Oznámenie zhromaždenia - SHO, Farská 5,
Nitra, na deň 19.03.2022 v Panteóne slovenských dejateľov - od 16:00 - do 17:00 hod.
4. Kontrola uznesení z piateho pravidelného zasadnutia OcZ, konaného 09.12.2021 a kontrola
uznesení z hlasovania procedúrou per roliam, konaného elektronicky od 17.12.2021 do 20.12.2021.
'
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5. Rôzne ( Diskusia)
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
1. Otvorenie
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakaj ovciach 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. - Katafalk do Domu smútku Čakajovce - vykonanie prieskumu trhu a zakúpenie.
2. - Zámena pozemkov medzi Obcou Čakajovce a p. M. Čentéšom.
3. - Žiadosť p. E. Šilhavá - daň za vývoz a likvidáciu TKO za predchádzajúce obdobie.
4. - Obecné pozemky pri 18. bytovom dome Čakajovce - riešenie elektrickej energie a následne
miestnej komunikácie.
Následne poslanci tento program hlasovaním odsúhlasili k čomu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovaním : za 7 poslancov/7 prítomných/9 všetkých
3. Procedurálne veci
a) Prvým bodom rokovania bolo Rozpočtové opatrenie č. 1/2022, ktoré predniesla ekonómka obce
p. Viera Maková. Materiál mali poslanci k dispozícii a tiež mali priestor na otázky, ktoré sa týkali
predloženého opatrenia. Po vysvetlení pripravovaných zmien bolo opatrenie schválené v
predloženom znení, k čomu bolo prijaté uznesenie.
b) Druhým bodom zasadnutia bola podaná žiadosť ( ŽoNFP ) Obcou Čakajovce v rámci výzvy
OPKZP-POl-SCl 11-2021-72 na realizáciu projektu „Zberný dvor v obci Čakajovce“. V rámci
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podanej žiadosti je potrebné zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu
min. vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a tiež zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
c) V mesiaci november 2021 bol vydaný starostom obce príkaz na vykonanie inventarizácie v obci
Čakaj ovce a v mesiaci december 2021 prebehla samotná inventarizácia. Na tomto zasadnutí nás
oboznámili predsedovia jednotlivých komisií s výsledkami vykonanej inventarizácie.
djNasledoval ďalší bod zasadnutia, ktorým bol katafalk s chladiacim zariadením, ktorý bude
umiestnený v Dome smútku Čakaj ovce. Poslanci schválili vykonanie prieskumu trhu, výsledkom
ktorého bude dodávateľ predmetného zariadenia. Na dodanie zariadenia, dopravu a montáž na
mieste určenia, vyčlenili poslanci predpokladanú sumu 4 990,00.-€ s DPH. K tomuto bodu
rokovania bolo prijaté uznesenie.
e) Ďalším bodom zasadnutia bola žiadosť, ktorú do Obce Čakajovce doručila dňa 03.02.2022 p. E.
Silhavá. Žiadosť sa týkala vývozu TKO z prevádzky Gastro kuchyňa Čakajovce v období trvania
pandémie COVID 19, presnejšie v mesiacoch december 2020, január, február a marec 2021
a obdobie od 22.11.2021 - do 31.12.2021. V tomto čase bola prevádzka bez zákazníkov na základe
vyhlásenia UVZ SR bola zatvorená. Poslanci sa touto žiadosťou zaoberali a nakoniec schválili
zníženie dane za vývoz TKO za predmetné obdobie. Jedná sa o čiastku, ktorá je prislúchajúca
spomínanému obdobiu a daň bude znížená za vývoz a likvidáciu TKO zariadeniu Gastro kuchyňa
Čakajovce, na rok 2022. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
Ď Nasledujúcim bodom zasadnutia bola plánovaná zámena pozemkov medzi Obcou Čakajovce a p.
M. Čentéšom. Obec Čakajovce by chcela rekonštruovať a rozšíriť terajšiu budovu Obecného
úradu. Mali by tam po rekonštrukcii a rozšírení vzniknúť priestory pre staršiu generáciu našich
obyvateľov ( Klub dôchodcov ), priestory pre mladú generáciu ( Klub mladých ), archivačné
priestory a tiež priestory pre parkovanie a skladovanie techniky. K tomuto zámeru je potrebné
získať susedné pozemky, ktoré vlastní p. M. Čentéš. Tento je ochotný potrebné pozemky
k rozšíreniu budovy Obecného úradu obci poskytnúť výmenou za pozemok, ktorý je vo vlastníctve
Obce Čakajovce. Táto zámena bola plánovaná už niekoľko rokov a pozemky, ktoré vlastní p. M.
Čentéš už Obec Čakajovce niekoľko rokov užíva vrátane plechového skladu. Pozemky, ktoré
vlastní p. M. Čentéš sú pre obec strategicky veľmi potrebné, nakoľko sa nachádzajú v tesnej
blízkosti budovy Obecného úradu a ich získaním do vlastníctva by vznikol jeden celok pozemkov,
vhodných na plánovanú výstavbu a rekonštrukciu budovy Obecného úradu Čakajovce. Poslanci sa
v tomto bode rokovania zaoberali aj úvahou o odkúpení pozemkov od p. M. Čentéša, ale tento je
ochotný pristúpiť iba na jedno riešenie a to zámenu pozemkov. Keďže súčasné priestory budovy
Obecného úradu sú nevyhovujúce pre kvalitné vykonávanie samosprávnych funkcií úradu,
rozhodli sa poslanci Obecného úradu Čakajovce schváliť zámenu pozemkov medzi Obcou
Čakajovce a p. Miroslavom Čentéšom. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie.
g) Zasadnutie pokračovalo ďalej Oznámením, ktoré do Obce Čakajovce doručilo SHO, Farská 5,
949 01 Nitra. V ňom nám bolo oznámené konanie zhromaždenia: Oslavy dňa slovenskej štátnosti.
Zhromaždenie by sa malo konať dňa 19.3.2022 v Panteóne slovenských dejateľov v Obci
Čakajovce. Začiatok zhromaždenia je naplánovaný na 16:00 hod. a koniec by mal byť o 17:00 hod.
Poslanci sa k tomuto Oznámeniu vyjadrovali a zhodnotili, že doteraz pri týchto oslavách nevznikol
žiadny incident, ktorý by tieto oslavy radil medzi nežiaduce.
h) Nasledoval bod programu PD na stavbu telocvične v obci Čakajovce. Starosta obce, M. Greguš
informoval prítomných poslancov o prebiehajúcich prácach na PD pre Územné konanie. Tvorca
PD, p. Ing. P. Candrák prisľúbil, že dokumentáciu pre Územné konanie nám dodá v nasledujúcom
týždni a po schvaľovacom procese bude nasledovať vypracovanie PD pre stavebné povolenie.
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i) Posledným bodom rokovania bola elektrická energia a prekládka NN elektrického vedenia
v časti obce pri 18-bytovom dome Čakajovce. V riešení tohto problému nastala dosť komplikovaná
situácia. V tesnej blízkosti nám vedie aj VN a je tam umiestnený transformátor VN. Starosta obce
oslovil spoločnosť, ktorá pre ZsDIS robí projekčné práce a na základe stretnutia na tvare miesta by
sme sa mali pohnúť ďalej. Stretnutie by sa malo uskutočniť v i l . týždni.

Uznesenie č. 1/2022,
OcZ v Čakajovciach schvaľuje program 1. pravidelného zasadnutia s doplňujúcimi bodmi
programu.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných/ 9 všetkých
Uznesenie č. 2/2022.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 3/2022.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zberný dvor v obci Čakajovce“,
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-POl-SCl 11-2021-72,
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 11 700,00.-€, t.j.
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov,
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu obce Čakajovce.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 4/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje vykonanie YO ( prieskum trhu ) na dodávateľa Katafalku
s chladiacim zariadením do Domu smútku Čakajovce a následne jeho zakúpenie, dodanie a montáž
v obci Čakajovce. V cene do 4 999,00.-€.
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 5/2021.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje úpravu dane za vývoz a likvidáciu TKO pre Emíliu Silhavú,
Gastro kuchyňa, na rok 2022. Zníženie dane na rok 2022 bude adekvátne poplatkom hradeným
počas zatvorenia prevádzky Emília Šilhavá, Gastro kuchyňa Čakajovce v období obmedzenia
prevádzok vyhlásením ÚVZ SR. Jedná sa o obdobie december 2020, január, február a marec 2021
a od 22.11.2021 -d o 31.12.2021.
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Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných
Uznesenie č. 6/2022.
OcZ v Čakajovciach schvaľuje zámenu pozemkov Obec Čakajovce - Miroslav Čentéš..
Hlasovaním : za - 7 poslancov / 7 prítomných

4. Kontrola uznesení z piateho pravidelného zasadnutia OcZ v Čakajovciach, konaného
09.12.2021 a kontrola uznesení z hlasovania procedúrou per roliam, konaného elektronicky od
17.12.2021 - d o 10.12.2021.
'
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OcZ berie na vedomie uznesenia z piateho pravidelného zasadnutia a z elektronického
hlasovania procedúrou per roliam, bez pripomienok.

5. Rôzne.
V diskusii sa poslanci dohodli na stretnutí v rámci Stavebnej komisie, kde by bola riešená
dažďová voda, ktorá sa hromadí pri novom detskom ihrisku pri III. uličke. Starosta obce
zorganizuje stretnutie poslancov Stavebnej komisie a zástupcov spoločnosti, ktorá bude
vypracovávať PD na prekládku NN vedenia v časti pri 18. Bytovom dome Čakaj ovce. Na stretnutí
by sa mal zúčastniť aj p. Melničák, ako zástupca ZsDIS.
6. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predniesol Zdenko Sedlák v rámci všetkých bodov rokovania.
7. Záver.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním všel
ich účasť na zasadnutí.
V Čakajovciach : 25.02.2022

Zdenko Sedlák
overovateľ zápisnice

Radovan Miko
overovateľ zápisnice
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