
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čavoj, konaného dňa 

23.1.2015 o 17.00 hod. 

 
Prítomní: Ing. Ján Halaška – starosta 

 

Poslanci: Anna Gulášová 

                Ján Vaško 

               Róbert Hurár 

              Ing. Andrea Vážna   

Neprítomný: Peter Novotka – ospravedlnený - práca 

 

Občania: Ing. Monika Barbierik 

                        Lýdia Vlčeková 

 

PROGRAM: 1.  Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa zo zasadnutia. 

4. Vytvorenie komisií Obecného zastupiteľstva obce Čavoj. 

5. Schválenie počtu členov  jednotlivých komisií. 

6. Voľba predsedov komisií. 

7. Voľba členov komisii. 

1. Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane verejného      

2. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení 

8. Rôzne – informácia o situácii na Obecnom úrade 

          - informácia z rokovania so Správou povodia Hornej Nitry Topoľčany 

          - informácia o vedení kroniky – riešenie zápisov do kroniky, fotografie z histórie obce. 

9. Diskusia. 

10. Návrh na uznesenia. 

11.  Záver. 

 

     K bodu č. 1/      Starosta Ing. Ján Halaška otvoril zasadnutie, všetkých privítal, oboznámil 

prítomných s programom, ktorý bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami. 

 

     K bodu č. 2/     Návrhová komisia bola jednohlasne schválená v zložení: Ing. Andrea Vážna 

a Ján Vaško. 

 

      K bodu č. 3/     Za overovateľa zápisnice bol  určený: Róbert Hurár. Za zapisovateľa bola určená 

Anna Gulášová. 

 

     K bodu č. 4/      Vytvorenie komisií Obecného zastupiteľstva obce Čavoj. Starosta navrhol 

nasledovné komisie:   

1.        Finančná, právna a obecného majetku 

2. Stavebná 

3. Sociálna, kultúry, mládeže a športu 

4. Obecného vodovodu a životného prostredia a verejného  poriadku 

5. Komisia pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. O ochrane  verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcionárov v platnom znení.   

     

S predmetným návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci. 

 



     K bodu č. 5/     Schválenie počtu členov jednotlivých komisií. Starosta navrhol, aby v 

jednotlivých komisiách bolo po  štyroch členov. Prítomní poslanci s navrhnutým počtom súhlasili. 

     K bodu č. 6/     Voľba predsedov komisií: Za predsedkyňu Komisie finančnej, právnej a 

obecného majetku bola navrhnutá Ing. Andrea Vážna, za predsedu stavebnej komisie bol navrhnutý 

Róbert Hurár, za predsedu Komisie  Sociálnej, kultúry, mládeže a športu bol navrhnutý  Peter 

Novotka, za predsedu Komisie obecného vodovodu, životného prostredia a verejného poriadku bol 

navrhnutý Ján Vaško, za predsedkyňu Komisie pre uplatňovanie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

O ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení bola  

navrhnutá zástupkyňa starostu Anna Gulášová. Navrhnutí predsedovia boli hlasovaním  

jednomyseľne, všetkými prítomnými poslancami schválení. 

 

     K bodu č. 7/     Voľba členov komisie: Za členov Komisie finančnej, právnej a obecného 

majetku- boli navrhnutí: Oľga Súderová, Ing. Jozef Cibulka, Bc. Ján Králik. Za členov Stavebnej 

komisie boli navrhnutí: Lýdia Vlčeková, Marián Vaško, Andrej Gajdoš. Za členov Komisie 

sociálnej, kultúry, mládeže a športu- boli navrhnutí: Jarka Krištofová, Paulína Juríčková, Marta 

Gážiková. Za členov Komisie obecného vodovodu, životného prostredia a verejného poriadku boli 

navrhnutí: Ing. Monika Barbierik, Ing. Ján Čičmanec, Milan Novák . Navrhnutí členovia 

jednotlivých komisii boli hlasovaním  jednomyseľne, všetkými prítomnými poslancami schválení. 

 

     K bodu č. 8/      Za členov Komisie na uplatňovanie Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov – boli navrhnutí: Ing. 

Andrea Vážna, Róbert Hurár, Peter Novotka, Ján Vaško. Navrhnutí členovia jednotlivých komisii 

boli jednohlasne schválení všetkými prítomnými poslancami. 

 

     K bodu č. 9/     Rôzne informácie o situácii na Obecnom úrade. 

Starosta informoval o tom, že situácia  na obecnom úrade je veľmi zlá. Bývalý starosta J. Novotka 

do 23.01.2015 neodovzdal žiadne doklady, žiadnu dokumentáciu ani žiadne informácie o tom aká 

agenda je rozpracovaná na úseku stavebného poriadku, civilnej ochrany, v akom stave  je vedenie 

účtovníctva, v akom stave je personálna a mzdová agenda,  v akom stave je agenda dane 

z nehnuteľnosti, komunálnom odpade a poplatkov, matriky a pod. Ďalej uviedol, že na úrade nie je 

funkčná kopírka Dewelop a dve tlačiarne, jedna u starostu , farebná atramentová Canon a druhá 

laserová Dewelop u M. Lukáčovej.  Kritická situácia je vo vedení účtovníctva. Za 4. štvrtý štvrťrok 

nie je účtovníctvo vedené. Posledné účtovné zápisy sú k 30.09.2014. Podľa vyjadrenia  účtovníčky 

A. Petrášovej, neviedla účtovníctvo, lebo sa rekonštruovali vnútorné priestory OcÚ počítače boli 

odstavené a od 05.12.2014 je pracovne neschopná. Účtovníčka pri návšteve úradu  nevedela 

deklarovať stav pohľadávok, záväzkov obce, stav v oblasti daní a poplatkov, lebo pohľadávky, 

záväzky, dane a poplatky sa neúčtujú v čase ich  vzniku, ale zaúčtujú sa až vtedy, keď sú uhradené 

či už obcou alebo dlžníkom. Účtovníčka starostovi odovzdala starostovi neuhradené faktúry 

v celkovej výške cca 4 tisíc eur. Vo faktúrach sa nachádzali faktúry s rôznou dobou splatnosti. 

Najstaršia bola vystavená v máji a splatná v júni 2014. Za komunálny odpad neboli uhradené 

faktúry v čiastke cca 1500 eur. S cieľom zabezpečiť doúčtovanie 4. štvrťroka 2014 a spracovanie 

ročnej účtovnej závierky starosta oslovil  okolité obce Temeš, Nevidzany, Liešťany, N. Rudno, 

Diviaky, avšak žiadna účtovníčka nechcela sa na uvedenú prácu podujať. Zástupkyňa A. Gulášová 

oslovila Valaskú Belú, ale ani ona nepochodila. Poslankyne A. Gulášová a Ing. A. Vážna boli 

ochotné pomôcť so spracovaním účtovníctva, ale  pre zaneprázdnenosť, na celé spracovanie sa 

nemohli podujať. Keď účtovníčka dňa 21.01.2015 oznámila starostovi že ešte minimálne 2 mesiace 

bude PN, sa rozhodol stav riešiť prostredníctvom spoločnosti Rozhodcovský súd Prievidza, s.r.o., 

ktorá poskytuje služby aj v oblasti vedenia účtovníctva a  spracovanie účtovníctva za posledný 

kvartál 2014 u nej objednal. Túto spoločnosť  zároveň požiadal o predloženie návrhu zmluvy na 

poskytovanie služieb v oblasti spracovania účtovníctva a právnych služieb. S návrhom tejto zmluvy 

poslancov oboznámil starosta v priebehu ďalšieho rokovania zastupiteľstva.  

 Starosta ďalej informoval prítomných o rokovaní so Slovenským vodohospodárskym podnikom, 



Správou povodia Hornej Nitry, ohľadom  neuhradeného záväzku za spotrebu vody v obci Čavoj. za 

rok 2013 vo výške cca 2450,00 eur, ku ktorej dodal podklady  bývalý starosta a ktoré nezodpovedali 

skutočne spotrebovanej vode. Nakoľko obec v mimo odvolacom konaní neuspela, záväzok obec 

bude musieť uhradiť. Starosta ešte koncom minulého roka požiadal veriteľa  o umožnenie splatiť 

tento záväzok splátkami. Veriteľ s navrhnutým splátkovým kalendárom súhlasil. Obec bude 

záväzok splácať mesačne čiastkou cca 220 eur. Starosta tiež  informoval o krokoch ktoré je 

potrebné urobiť, aby sa predišlo podobnej situácii. Je potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie 

merania spotrebovanej vody zo zdrojov vody, preveriť, čo bude potrebné uskutočniť, aby obecný 

vodovod mohol byť skolaudovaný a vypracovať VZN o platení za odobratú vodu. 

     V ďalšom bode starosta informoval o potrebe vedenia Obecnej kroniky, apeloval na poslancov 

aby zvážili osobu ktorá by bola vhodná do budúcna tejto činnosti sa zodpovedne venovať. 

     Informácia o rozvojovom programe verejných prác na obdobie rokov 2016-18 – poslanci sa 

zhodli na tom, že o požiadajú p. Miroslava Svrčka o vypracovanie predbežných rozpočtových 

nákladov na rekonštrukciu Kultúrneho domu, priestorov urbáru a posilňovne, ktoré budú slúžiť ako 

podklad k požiadavke ktorá bude adresovaná VÚC Trenčín. 

     Ďalej starosta informoval o návrhu mandátnej zmluvy medzi obcou Čavoj a Rozhodcovským 

súdom Prievidza o výkone rozhodcovskej, účtovnej a mzdovej činnosti a správe a evidencii 

miestnych daní a miestnych poplatkov. Dal to do pozornosti poslancom, s tým aby predložili svoje 

návrhy a pripomienky. Následne informoval poslancov o pripravovanej organizačnej zmene 

spočívajúcej v tom, že účtovníctvo, spracovanie miezd, personalistiky a evidencie miestnych daní a 

poplatkov  by bolo spracovávané dodávateľsky. 

     K zámeru odpredať nákladné  motorové vozidlo PV3S, o ktorom boli poslanci informovaní, 

starosta povedal, že predaj organizoval poslanec J. Vaško,  bola dosiahnutá  cena vo výške 2.700,00 

€ od Juraja Čičmanca. Cena, ktorú ponúkol prvý záujemca bola 1500,00 eur.  Poslanci súhlasili 

s tým aby sa táto odpredala, nakoľko sa 10 rokov nevyužíva a nedá sa použiť na náhradné diely pre 

iné vozidlo ktoré sa používa na Obecnom úrade. Starosta poďakoval poslancovi J. Vaškovi  za 

odvedenú prácu pri realizácii predaja nákl. Auta.  

 

     K bodu č. 10/ Diskusia. V diskusii sa poslanci vyjadrovali postupne k jednotlivým 

prerokovaným bodom, tak ako je to uvedené v bode č. 9/ tejto zápisnice.  Ohľadom mandátnej 

zmluvy s Rozhodcovským súdom v Prievidzi, sa poslanci vyjadrili v tom zmysle, aby tento 

spracoval účtovníctvo ktoré nebolo na Obecnom úrade vedené od 1.10.2014, a prípade že to 

zvládne bez akýchkoľvek problémov, potom sa bude riešiť mandátna zmluva do budúcnosti.  

Starosta navrhol, aby peniaze z predaja boli použité na nákup snehových reťazí na traktor, nákup 

multifunkčnej tlačiarne a na zhotovenie resp. kúpu prednej radlice na traktor na odhŕňanie snehu. 

 

     K bodu č. 11/   Po ukončení diskusie návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesení 

z obecného zastupiteľstva. Návrh uznesení bolo prítomnými poslencami schválené jednomyseľne. 

 

     K bodu č. 12/      

Po prijatí uznesení, starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

23.01.2015 

 

Zapisovateľka: .............................................. 

 

Starosta:          ..............................................  

 

 

 

 

 



 

Uznesenia z Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 23.01.2015 

 

Uznesenie č.6/2015 

Obecné zastupiteľstvo (OcZ) berie na vedomie: 

1. informáciu o uznášania schopnosti, 

2. informáciu o plnení uznesení z ostatného zastupiteľstva,  

3. informáciu z rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom, Správou povodia 

Hornej Nitry, 

4. informáciu o rozvojovom programe verejných prác na obdobie rokov 2016 – 2018, 

5. informáciu o vedení obecnej kroniky 

6. informáciu o návrhu mandátnej zmluvy medzi obcou Čavoj a Rozhodcovským súdom 

Prievidza o výkone rozhodcovskej, účtovnej a mzdovej činnosti a správe a evidencii 

miestnych daní a miestnych poplatkov, 

7. informáciu o pripravovanej organizačnej zmene spočívajúcej v tom, že , 

účtovníctvo, spracovanie miezd personálnej činnosti, správa a evidencia miestnych daní 

a miestnych poplatkov bolo spracovávané dodávateľsky 

 

Uznesenie č.7/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Andrea Vážna 

Ján Vaško 

 

Uznesenie č.8/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie stálych komisii OcÚ: 

1. Finančná, právna a obecného majetku. 

2. Stavebná. 

3. Sociálna, kultúry, mládeže a športu. 

4. Obecného vodovodu, životného prostredia a verejného poriadku. 

 

Uznesenie č.9/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počty členov komisií OcÚ: 

1. Finančná, právna a obecného majetku - 4 členovia 

2. Stavebná – 4 členovia 

3. Sociálna, kultúry, mládeže a športu – 4 členovia 

4. Obecného vodovodu, životného prostredia a verejného poriadku – 4 členovia 

 

 

 



Uznesenie č.10/2015 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo poslancov za predsedov komisií OcÚ: 

1. Finančná, právna a obecného majetku - Ing. Andrea Vážna 

2. Stavebná – Robert Hurár 

3. Sociálna, kultúry, mládeže a športu – Peter Novotka 

4. Obecného vodovodu, životného prostredia a verejného poriadku – Ján Vaško 

 

Uznesenie č.11/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov komisií OcÚ: 

1. Finančná, právna a obecného majetku: 

 Oľga Súderová 

 Ing. Jozef Cibulka 

 Bc. Ján Králik 

2. Stavebná: 

 Lýdia Vlčeková 

 Marián Vaško 

 Andrej Gajdoš 

3. Sociálna, kultúry, mládeže a športu: 

 Jarka Krištofová 

 Paulína Juríčková 

 Marta Gážiková 

4. Obecného vodovodu, životného prostredia a verejného poriadku:  

 Ing. Monika Barbierik 

 Ing. Ján Čičmanec 

 Milan Novák 

 

Uznesenie č.12/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komisiu pre uplatňovanie zákona 357/2004 Z.z. „Ústavný zákon o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“ v zložení: 

Anna Gulášová, zástupkyňa starostu, predseda komisie 

Ing. Andrea Vážna, poslankyňa  

Robert Hurár, poslanec 

Peter Novotka, poslanec 

Ján Vaško, poslanec 

 

Uznesenie č.13/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nepotrebného nákladného motorového vozidla PV3S 

Jurajovi Čičmancovi, Nitrianske Pravno za cenu 2 700,00 eur. 

 



Uznesenie č.14/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie získaných prostriedkov za predaj mot. vozidla na kúpu 

snehových traktorových reťazí, nákup multifunkčnej tlačiarne EPSON 4525 v cene do 200,00 eur 

a ostatok aby bol použitý na zhotovenie (kúpu) prednej radlice na traktor 

 

Uznesenie č.15/2015 

Obecné zastupiteľstvo ukladá Anne Gulášovej a Ing. Andrei Vážnej pripraviť pripomienky 

k zmienenej mandátnej zmluve 

 

 

Zodpovedné: v texte 

Termín: do: 14 dní 

 

Predložené uznesenie bolo jednomyselne schválené všetkými prítomnými poslancami. 

 

V Čavoji: dňa 23.1.2014 

 

 

 

Predložila: Ing. Andrea Vážna .......................................... 

                                                                                             

............................................................... 

Starosta Ing. Ján Halaška 

......................................................  

Overovateľ: Róbert Hurár 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  
 


