
Uznesenia  Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 08.02.2016 
 

Uznesenie č. 1/2016 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

Informáciu o uznášania schopnosti OZ 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5, Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3.  Plnenie uznesení OZ zo dňa 14.12.2015 

4. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za II. polrok 2015. 

5.  Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čavoj. 

6.   Schválenie Nájomnej zmluvy k pozemkom medzi Obcou Čavoj a FÚ Čavoj. 

7.   Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou  ENVI – PAK. Predmetom zmluvy je 

nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v rámci triedeného zberu 

komunálnych odpadov.  

8. Rôzne, 

          - žiadosť Ing. Barbierik o úpravu prac. času v materskej škole, 

          - informácia o stave príprav žiadosti o nenávratný fin. príspevok, 

    - informácia situácii vo vývoze zmesového komun. odpadu, 

          - informácia o možnosti kúpy pozemku pod vodojemom a pri vodojeme, p. č. 1651/2 a      

             1651/3  od pani Ľubice Súderovej  

9.  Diskusia. 

10. Návrh uznesenia. 

11. Záver. 

 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 3/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Anna Gulášová, Peter Novotka 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 



 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 4/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) berie na vedomie  
Správu o plnení uznesenia z OZ 14.12.2016 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 5/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) berie na vedomie  
Správu o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2015. 

 

b) schvaľuje 
Správu o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2015. 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

Uznesenie č. 6/2016 
Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) berie na vedomie  
Informáciu o Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2014 

vypracovaného spoločnosťou  SCARABEO-SK ,s.r.o., Povstalecká cesta 16, 974 09 Banská Bystrica 

 

b) schvaľuje 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2014 vypracovaného 

spoločnosťou  SCARABEO-SK ,s.r.o., Povstalecká cesta 16, 974 09 Banská Bystrica 

 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

 

 

Ing. Ján Halaška 



Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 7/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ): 

 

a ) berie na vedomie  
Informáciu o pripravenej nájomnej zmluve s RKC farnosť Čavoj o nájme pozemku vo farskej 

záhrade.  

  

b) schvaľuje  
Zmluvu „Nájomná zmluva k pozemkom uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 

4/92 Zb.“ uzatvorenú medzi „ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čavoj“ 972 29 Čavoj č. 25, IČO: 31 

916 015 a  „Obec Čavoj“, 972 29 Čavoj 86, IČO: 00 318 035.  

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č.  8/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) berie na vedomie  
Informáciu o uzavretej zmluve: „Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBA 0831201504 podľa § 

289 ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ medzi 

oprávnenou Organizáciou ENVI-PAK, a. s., Galvaniho 7/B, Bratislava 821 04, IČO: 35 858 010,  a 

„Obec Čavoj“, 972 29 Čavoj 86, IČO 00 318 035. Predmetom zmluvy je nakladanie s odpadmi z 

obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov.  

 

b) schvaľuje  
Uzavretú zmluvu:„Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBA 0831201504 podľa § 289 ods. 1 

zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ medzi oprávnenou 

Organizáciou ENVI-PAK, a. s., Galvaniho 7/B, Bratislava 821 04, IČO: 35 858 010,  a „Obec 

Čavoj“, 972 29 Čavoj 86, IČO 00 318 035. Predmetom zmluvy je nakladanie s odpadmi z obalov a 

s odpadmi z neobalových výrobkov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov.  

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

Uznesenie č.  9/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie  



Žiadosť Ing. Moniky Barbierik o zmenu pracovného času v Základnej škole s materskou školou  

Čavoj, v materskej škole spočívajúcej v zmene pracovného času zo 7,00 na 6,00 hod.  Podľa 

ústneho vyjadrenia riaditeľky školy, je možné tejto požiadavke vyhovieť po ukončení dočasnej 

pracovnej neschopnosti návrate pani Pavlíny Súderovej.    

 

 b) schvaľuje 
Zmenu pracovného času v Základnej škole s materskou školou  Čavoj, v materskej škole zo 7,00 na 

6,00 hod. v termíne podľa rozhodnutia riaditeľky školy a s podmienkou, že táto zmena nebude mať 

dopad na rozpočet ZŠsMŠ  a rozpočet obce. 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

Uznesenie č.  10/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie  
Informáciu  o stave príprav Žiadosti o NFP na rekonštrukciu nevyužívaného objektu, Žiadosti o 

NFP zníženie energetickej náročnosti v KD a Žiadosti o NFP zníženie energetickej náročnosti 

obecnom úrade. 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

Uznesenie č.  11/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie  
Informáciu  o situácii vo vývoze zmesového komunálneho odpadu v obci 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 Uznesenie č.  12/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie 
 Informáciu o možnosti kúpy pozemku p. č. 1651/2 o výmere 396 m², k. ú. Čavoj, vedeného ako 

zastavaná plocha a nádvorie a kúpu podielu vo výške 1/5 z výmery 67 m2, pozemku 1651/3, k. ú. 



Čavoj vedeného ako orná pôda. Vlastníčkou predmetných pozemkov je Ľubica Súderová, bytom 

Čavoj č.229,  nar. 08.09.1968 . Na pozemku p. č. 1651/2  sú obcou postavené a prevádzkované 

objekty tlakovej stanice a vodojemu. Majiteľka je ochotná predať predmetné nehnuteľnosti v cene 

za 7,00 eur za 2m² . 

 

a) schvaľuje   

Kúpu pozemku p. č. 1651/2 o výmere 396 m², k. ú. Čavoj, vedeného ako zastavaná plocha a 

nádvorie a kúpu podielu vo výške 1/5 z výmery 67 m²,  pozemku 1651/3, k. ú. Čavoj vedeného ako 

orná pôda, od  vlastníčky Ľubice Súderovej, bytom Čavoj č.229,  nar. 08.09.1968 v cene za 7,00 eur 

za m².  

 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 

5,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

 

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

 

 

 


