Zápisnica
z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čajkov,
konaného dňa 11. marca 2015 v Čajkove
Prítomní:
Starostka obce: Bc. Eva Uhnáková
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Roman Červenák, Ing. Peter Uhnák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová, Jozef Nichta
Ostatní prítomní - podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:
Milan Bátovský – ospravedlnený
Štefan Greguš - ospravedlnený (prišiel až po hlasovaní)
Hlavný kontrolór obce – ospravedlnený
Rokovanie
1. Otvorenie
V zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov
predsedajúca Bc. Eva Uhnáková, starostka obce otvorila 3. mimoriadne zasadnutie OZ, na ktorom
privítala poslancov OZ a ostatných prítomných. Mimoriadne zasadnutie zvoláva z dôvodu ponuky na
predaj 11 ks akcií Prima banky v hodnote 6 600 Eur.
Konštatovala, že na 3. mimoriadnom zasadnutí OZ je prítomných 5 poslancov OZ, t. j. nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov, preto vyhlásila OZ za uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie
Pre rokovanie 3. mimoriadneho zasadnutia OZ predsedajúca predložila návrh programu, ktorý bol
uvedený v pozvánke. Za predložený návrh programu poslanci hlasovali. Program 3. mimoriadneho
zasadnutia OZ bol prítomnými poslancami schválený.
Starostka obce navrhla nasledovné zloženie návrhovej komisie:
Ing. Peter Uhnák – predseda, Jozef Nichta, Emília Nichtová – členovia návrhovej komisie. Návrhovú
komisiu poslanci hlasovaním schválili.
Výsledky hlasovania
Prítomní: 5 poslancov OZ
za: 5 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Ing. Peter Uhnák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová,
Jozef Nichta
proti: 0
zdržal sa: 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 5/2015 - bod a).
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila za zapisovateľku Annu Koncovú a za overovateľov zápisnice navrhla Ing.
Romana Červenáka a PharmDr. Jozefa Klinčoka. Za predložený návrh poslanci hlasovali.
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Výsledky hlasovania
Prítomní: 5 poslancov OZ
za: 5 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Ing. Peter Uhnák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová,
Jozef Nichta
proti: 0
zdržal sa: 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 5/2015 - bod b).
4. Odpredaj akcií Prima banky.
Starostka obce oboznámila poslancov o predaji akcií Prima banky:
dôvod odpredaja týchto akcií je ponuka Prima banky na odkúpenie akcií za hodnotu 6 600 Eur,
ktorých hodnota v majetku obce je momentálne cca 4 389 Eur. Od roku 1996 do roku 2004 sa
vyplácali dividendy za tieto akcie, ale od roku 2005 sa dividendy už nevyplácajú. V prípade, že sa
tieto akcie predajú v hodnote 6 600 Eur, tak sa tento príjem z pohľadu obce berie ako kapitálový
príjem. V tomto prípade sa môžu tieto peniaze použiť ako kapitálový výdavok, o ktorom rozhodne
obecné zastupiteľstvo - keďže sa o kapitálovom výdavku rozprávali a poslanci chceli opraviť cestu na
Zápotočí, ale p. Ing. Alexander Kováč odkázal po starostke obce, že úprava cesty nie je kapitálový
výdavok a OZ bude musieť rozhodnúť, na aký cieľ sa tento kapitálový príjem použije.
Ing. Roman Červenák poznamenal, že už sa raz stretli a diskutovali na túto tému a že už vtedy sa
zhodli na predaji týchto akcií a o kapitálovom výdavku budú ešte diskutovať.
Emília Nichtová súhlasí a je za to, aby sa peniaze použili na vodovodné prípojky, na ktoré sme žiadali
dotáciu z envirofondov.
Starostka - kontrolór sa ospravedlňuje, ale súhlasí s odpredajom akcií a Milan Bátovský a Štefan
Greguš sú neprítomní, ale vyjadrili svoj súhlas s odpredajom.
Za predložený návrh poslanci hlasovali
Výsledky hlasovania
Prítomní: 5 poslancov OZ
za: 5 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Ing. Peter Uhnák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová,
Jozef Nichta
proti: 0
zdržal sa: 0
K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 5/2015 - bod c).
5. Diskusia
PharmDr. Jozef Klinčok sa pýta na vypílenie stromov pri bytovkách.
Starostka obce odpovedá, že stromy pri bytovkách sa budú vypilovať, ale musí sa počkať na
stanovisko p. Mráza, ktorý určí, aké druhy stromov majú byť zasadené namiesto vypílených stromov.
Emília Nichtová poznamenala, že pokiaľ budú žiadať ľudia vypílenie stromov na cintoríne, treba
povolenie od Farského úradu, keďže cintorín je majetkom cirkvi.
Starostka obce oboznámila OZ, že p. Sucháneková ponúkla mladú lipu, ktorá sa zasadí za kaplnku.
Ing. Roman Červenák žiada, aby pred jeho domom vybrali pne po odpílených kríkoch - nestačí to len
opíliť, aby to nešpatilo.
Jozef Nichta – Povodnie Hrona treba požiadať, aby prišli vyčistiť potok – nezabudnúť dať žiadosť.
Ďalej treba zistiť, či cestári vedia poskytnúť dotáciu na úpravu jarkov, ktoré ústia do miestneho
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potoka. Emília Nichtová reagovala, že keďže je to v intraviláne obce, tak si potok musíme čistiť samy.
Starostka zisťovala, čo by stáli značky na spomalenie rýchlosti na Zápotočí, kde je v poslednom čase
premávka kamiónov a občanom to prekáža, hlavne v nočných hodinách.
Má ponuku na spomaľovače rýchlostí na začiatku obce od Rybníka, aj od Novej Dediny, ktorú
predložila OZ - v akcii 1 930 Eur/kus, ale keďže je to za viac ako 1 000 Eur, musíme tento nákup riešiť
cez elektronické trhovisko, ak ho poslanci schvália. Tieto merače rýchlostí by mali byť so solárnym
panelom, pretože stĺpy verejného osvetlenia, na ktoré by mohli byť namontované, sú príliš ďaleko
od cesty.
Ing. Roman Červenák - bolo by vhodné založiť tieto značky 30 m pred značkou obce na všetky tri
strany alebo aspoň od Rybníka a od Novej Dediny. Stačilo by, aby značka obsahovala len krúžok a v
ňom číslo - úplne základná výbava a netreba kupovať solárnu značku, treba zistiť, ako ďaleko je
elektrický stĺp a pripojiť ho tam.
Starostka poznamenala, že je to vzdialenosť cca 30 m, čo je dosť.
Emília Nichtová - chcela vedieť, či je výkonnosť slnečných konektorov porovnateľná s tými, čo sú
pripojené k stĺpu.
Jaroslav Macek poznamenal, že sú slnečné konektory v poriadku, keďže nesvietia stále.
Starostka predložila ponuku, ktorú dostala od Slovakia Energy na úsporu plynu a elektrickej energie.
Starostka mala pripravený aj výpočet o výške úspory (plyn: 1 620 Eur, elektrická energia: 1 200 Eur),
je na poslancoch, či prejdeme do tejto novej spoločnosti z dôvodu ročných úspor.
Jozef Nichta - aj tak budú majitelia rozvodov SPP a ZSE, netreba sa dať nalákať na úspory, firma môže
časom z trhu odísť.
Emília Nichtová - keď nebudeme patriť pod SPP a ZSE opravy v dedine si hradíme sami a tieto firmy
môžu byť aj nepríjemné a neochotné nám hneď opraviť poruchu.
Všetci poslanci sa jednohlasne dohodli, že na danú ponuku nebude obec reagovať a zostaneme v
SPP a ZSE aj naďalej.
Ing. Roman Červenák sa pýtal, či je náhrada za p. Vlčeka.
Starostka - p. Vlček ostáva, nevieme, či už za neho našli náhradu.
Ing. Roman Červenák - náhrada by aj bola, záujem by mala nejaká p. učiteľka, ktorá ma aprobáciu
telocvik, ale uprednostnili by muža - telocvikára. Vlček ešte stále trénuje dorast a to isté by sa
vyžadovalo aj od nového telocvikára.
Starostka - nového telocvikára vyberá riaditeľka ZŠ, je to celé na nej a nový telocvikár bude cvičiť aj
dorast.
Starostka oboznámila poslancov, že bola aj s pracovníčkami na exkurzii v ZŠ a povysvetľovala, ako
majú zariadené triedy novým nábytkom z výpredajov a ako funguje interaktívna tabuľa.
Ing. Roman Červenák - či budeme riešiť multifunkčné ihrisko?
Starostka - musí byť stavebné povolenie, inak sa nepohneme.
Emília Nichtová - na celý okrsok bude len jeden príspevok.
Jaroslav Macek - chcel vedieť či je výzva na takýto projekt živá.
Starostka - treba vypracovať projektovú dokumentáciu a vybaviť stavebné povolenie.
Ing. Roman Červenák - je nelogické, keď dávame len žiadosť, aby sme hneď robili aj projekty a ak
nám žiadosť neschvália, nebudeme to vedieť financovať.
Emília Nichtová - žiadosť o dotáciu na podporu obcí sa musí poslať do 31.marca 2015.
Starostka chce, aby v prípade, že sa multifunkčné ihrisko bude riešiť, stretli poslanci a prediskutovali,
ako by mohlo vyzerať.
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Emília Nichtová - žiadať a realizovať sa dá aj z iných viacerých fondov. Dá sa aj z troch a potom si
vyberieme, ak by nás vybrali. Napr. individuálne potreby obcí - preveriť.
Ing. Roman Červenák - Kozárovce majú multifunkčné ihrisko v prenájme - vytvoril ho súkromník.
J. Nichta upozornil, že aj v Hornej Seči bolo ihrisko takto vybudované a údajne je už na predaj.
Starostka - kontrolór by mohol vedieť, prečo je ihrisko v Hornej Seči na predaj.
Starostka - výzvy prišli emailom, ale niečo takéto v nich nebolo. Preveríme výzvy na dotácie na
jednotlivých ministerstvách.
6. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zhrnula starostka obce Bc. Eva Uhnáková.
Za predložený návrh poslanci hlasovali.
Výsledky hlasovania
Prítomní: 5 poslancov OZ
za: 5 poslancov OZ: Ing. Roman Červenák, Ing. Peter Uhnák, PharmDr. Jozef Klinčok, Emília Nichtová,
Jozef Nichta
proti: 0
zdržal sa: 0
7. Záver
Predsedajúca starostka obce na záver poďakovala prítomným za účasť na rokovaní OZ a 3.
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Anna Koncová, v. r.
Dňa: 16.03.2015

Bc. Eva Uhnáková, v. r.
starostka obce

Overovatelia :
PharmDr. Jozef Klinčok, v. r.
Ing. Roman Červenák, v. r.
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