
Uznesenie z Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 29.06.2015 

____________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 45/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) schvaľuje program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Overenie uznášania schopnosti OZ. 

3. Určenie  zapisovateľky zo zasadnutia a overovateľa zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Kontrola plnenia uznesení. 

6. Prerokovanie záverečného účtu obce. 

7. Rôzne – podľa návrhu poslancov a starostu. 

 - list audítorky pre starostu 

 - futbalový turnaj o pohár starostu 

 - deň obce 

 - požiadavka TJ Slovan Čavoj na dofinancovanie činnosti 

8. Diskusia. 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver. 

         

Hlasovanie poslancov:  

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Ospravedlnený: 1 

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 46/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú a volebnú komisiu v zložení: Anna Gulášová, Ján Vaško 

 

Hlasovanie poslancov:  

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Ospravedlnený: 1 

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0, 

Ospravedlnený: 1 

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 47/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) berie na vedomie: 

 

Informáciu o uznášania schopnosti OZ 

 

Hlasovanie poslancov:  



Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Ospravedlnený: 1 

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0,  

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 48/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) berie na vedomie: 

 

Informáciu o plnení uznesení OZ – sú v konaní 

 

Hlasovanie poslancov:  

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Ospravedlnený: 1 

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0,  

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 49/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ)  

A/ berie na vedomie:  

a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2014 

b) správu audítorky k účtovnej záierke za rok 2014 

 

B/ schvaľuje: 

a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 s výhradou 

 bežné príjmy (obec a ZŠ)   293 395,68 € 

 bežné výdavky (obec a ZŠ)   303 050,49 € 

 bilancia bežného rozpočtu      - 9 654,81 € 
 

 kapitálové príjmy            1 172,00 € 

 kapitálové výdavky                          0,00 € 

 bilancia kapitálového rozpočtu              + 1 172,00 € 
 

 bilancia bežný a kapitálový rozpočet          – 8 482,81 € 
 

 finančné operácie príjmové                10 280,65 € 

 finančné operácie výdavkové       2 099,92 € 

 bilancia finančných operácií              + 8 180,73 € 
 

 príjmy celkom     304 848,33 € 

 výdavky celkom    305 150,41 € 

 bilancia hospodárenia obce        - 302,08 € 
 

b) výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 je – 302,08 € 

 

Hlasovanie poslancov:  



Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Ospravedlnený: 1 

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0,  

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 50/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ)  

A/ berie na vedomie 

Informáciu o výške pracovného úväzku a výpočte platu hlavného kontrolóra obce Čavoj 

 

B/ schvaľuje 

pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Čavoj vo výške 10 % 

 

C/ schvaľuje 

plat hlavného kontrolóra obce Čavoj v zmysle zákona SNR č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Hlasovanie poslancov:  

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Ospravedlnený: 1 

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0,  

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 51/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ)  

berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslankyne OZ obce Čavoj Ing. Andrei Vážnej dňom 

30.06.2015 

 

V súlade s § 51 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov 

1)  Ak sa uvoľní v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva 

ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa 

uvoľnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. 

2)  Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uvoľní mandát a 

odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. 

Osvedčenie podpíše starosta. 

Náhradníkom – kandidátom na poslanca je Ing. Monika Barbierik 

 

Hlasovanie poslancov:  

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Ospravedlnený: 1 

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0,  

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 



Uznesenie č. 52/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby OÚ z prostriedkov obce vyčlenil sumu 500,00 € na 

financovanie futbalového oddielu TJ Slovan Čavoj. O prípadnom ďalšom príspevku rozhodne OZ. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Ospravedlnený: 1 

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0,  

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

    

 

Uznesenie č. 53/2015 
 

      Obecné zastupiteľstvo  žiada starostu, aby ku dňu 01.07.2015 ukončil zmluvný vzťah s  

Rozhodcovským súdom Prievidza, s. r. o. so sídlom G. Švéniho 2794/8B, 971 01 Prievidza, IČO: 47 

181 982, 

 

Hlasovanie poslancov:  

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Ospravedlnený: 1 

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0,  

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 54/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

– informácia o Futbalovom turnaji o pohár starostu obce Čavoj, ktorý sa uskutoční dňa 

11.07.2015 a o organizovaní osláv pod názvom „Slávnosti obce“, ktoré sa budú konať dňa 

08.08.2015. 

     

Hlasovanie poslancov:  

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Ospravedlnený: 1 

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0,  

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

 

 

 

 


