
Uznesenie z Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 27.10.2015 

 

 

Uznesenie č. 60/2015 
Obecné zastupiteľstvo 

 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. 61/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Overenie uznášania schopnosti OZ. 

3. Určenie  zapisovateľky zo zasadnutia a overovateľa zápisnice. 

4. Voľba návrhovej komisie. 

5. Analýza  výchovno vzdelávacieho procesu Základnej školy s materskou školou Čavoj za šk. rok 

2014/2015.  

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK II. polrok 2015. 

7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu. 

8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015. 

9. Predĺženie platnosti PHSR, spracovanie nového PHSR. 

10. Prerokovanie predaja pozemkov obce. 

11. Prerokovanie kúpy pozemku obcou. 

12. Rôzne – prerokovanie žiadosti Ľ. Petráša o opravu uznesenia.  

                 -  Inventarizácia majetku obce 

                  - informácia o  VZN – dane a poplatky, 

                                                     - nakladanie z odpadom, 

                  - zákonná úprava platu starostu, 

                 -   kniha – ponuka pre obec zúčastniť sa na vydaní knihy. 

13.  Diskusia. 

14. Návrh na uznesenie. 

15. 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. 62/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Moniku Barbierik a Róbert Hurár 

 

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. 63/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) berie na vedomie  
Analýzu  výchovno vzdelávacieho procesu ZŠ s MŠ za školský rok 2014/ 2015, 

 

b) schvaľuje 
Analýzu  výchovno vzdelávacieho procesu ZŠ s MŠ za školský rok 2014/ 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 

 

 

Uznesenie č. 64/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) berie na vedomie  
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015, 

 

b) schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 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 

 

 

 



Uznesenie č. 65/2015 
Obecné zastupiteľstvo:  

 

 berie na vedomie 

 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 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. 66/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

 berie na vedomie návrh rozpočtu obce Čavoj na rok 2015 vrátane tvorby a použitia fondov; 

 berie na vedomie návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2016 a 2017; 

 berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Čavoj   

 na roky 2015 – 2017; 

 schvaľuje rozpočet obce Čavoj na rok 2015 vrátane tvorby a použitia fondov 

 

Kapitálové príjmy:     200,00 € 

Kapitálové výdavky: 6  000,00 € 

Bilancia kapitálového rozpočtu: -5 800,00 € 

Bežné príjmy: 263 120,14 € 

Bežné výdavky 250 939,08 € 

Bilancia bežného rozpočtu:   12 181,06 € 

Finančné operácie príjmové:       200,00 € 

Finančné operácie výdavkové:    5 200,00 € 

Bilancia finančných operácií:   -5 000,00 € 

 

 schvaľuje bežné výdavky rozpočtu obce Čavoj rozpísané na úrovní kategórii : 610, 620, 30, 

640 a 650; 

 schvaľuje nerovnomerné čerpanie rozpočtu obce Čavoj  na rok 2015 na poskytnutie 

transferov rozpočtovej organizácii obce; 

 schvaľuje v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a v súlade s § 11 odsekom 4 

písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

kompetenciu starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 

rozpočtovými opatreniami ktorými sú: 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. presun rozpočtových 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky; 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie  

a viazanie príjmov; 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena c) zákona č. 583/2004 Z .z. povolené prekročenie  



a viazanie výdavkov; 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena d) zákona č. 583/2004 Z.. povolené prekročenie 

a viazanie finančných operácii 

 

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. 67/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ): 

a) berie na vedomie  
informáciu o skončení platnosti  Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2007 – 

2013, 

 

b) schvaľuje 
predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2007 – 2013 do 

nadobudnutia platnosti novo spracovávaného Plánu hospodárskeho rozvoja 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.  68/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie  
žiadosť o odkúpenie  pozemku par. č. 3028/8 k.ú. Čavoj  vo výmere 25 m2 p. Radoslava Svrčka, 

bytom Čavoj 388, 972 29 Čavoj 

 

b) schvaľuje 
predaj pozemku par. č. 3028/8 k.ú. Čavoj, Zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 25  m², ktorý 

vznikne odčlenením z pozemku par. č. 3028/3 k.ú. Čavoj, Zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle 

geometrického plánu č. 112/2015, vyhotoveného Geoslužba Prievidza, s.r.o., p. Radoslavovi 

Svrčkovi, bytom Čavoj 388, 972 29  Čavoj,  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov, § 9a odst. 8 písm. e) a §9b) ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia 

prístupu žiadateľa na pozemky v jeho vlastníctve v cene 6,00 eur za 1 m². Všetky náklady súvisiace 

s predajom pozemku znáša kupujúci. 

 

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.  69/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie  
ponuku na predaj   pozemku registra C, KN par. č. 2758/7  k. ú. Čavoj,  vo výmere 23 m² podľa 

geometrického plánu  č. 89/2014 – PD zo dňa 19.08.2015 vypracovaného GEODÉZIA LMPD s.r.o., 

Hollého ul. č. 7, 010 50 Žilina, pracovisko Prievidza, od p. Ľuboša Petráša, bytom  Biela voda 273, 

972 29 Čavoj za cenu  6,00 eur/m². 

 

b) schvaľuje 
budúcu kúpu pozemku registra C, KN par. č. 2758/7  k. ú. Čavoj,  vo výmere 23 m² v cene 6,00 

eur/m² od p. Ľuboša Petráša, bytom  Biela voda 273, 972 29 Čavoj, podľa geometrického plánu  č. 

89/2014 – PD zo dňa 19.08.2015 vypracovaného GEODÉZIA LMPD s.r.o., Hollého ul. č. 7, 010 50 

Žilina, pracovisko Prievidza. Náklady spojené s realizáciou budúcej kúpy pozemku znáša obec 

Čavoj, vrátane nákladov na vyhotovenie predmetného geometrického plánu vo výške 177,00 eur..        

 

 

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.  70/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie  
Žiadosť   Ľuboša Petráša, bytom  Biela voda 273, 972 29 Čavoj o opravu uznesenia OZ č. 21/2015 

zo dňa 05.03.2015, ktorým obec schválila predaj novovzniknutej parcely číslo 3016/3 o výmere 39 

m² k. ú. Čavoj vo vlastníctve obce  Ľubošovi Petrášovi, bytom  Biela voda 273, 972 29 Čavoj s 

podmienkou, dodatočného zakreslenia do GP  trasu existujúcej kanalizácie. 

 

b) ruší  
Uznesenie  OZ č. 21/2015 zo dňa 05.03.2015 o predaji  novovzniknutej parcely číslo 3016/3 o 

výmere 39 m² k. ú. Čavoj vo vlastníctve obce  Ľubošovi Petrášovi, bytom  Biela voda 273, 972 29 

Čavoj v celom rozsahu. 

 

c) odporúča 
Starostovi obce prerokovať možnosť prenájmu predmetnej  plochy   výmere 39 m²   Ľubošovi 

Petrášovi, bytom  Biela voda 273, 972 29 Čavoj. 

 

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.  71/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie informáciu: 

 o povinnosti obce uskutočniť inventarizáciu majetku obce, 

 o nutnosti vypracovania nového VZN o dani z nehnuteľnosti,  miestných daniach a 

poplatkoch 

 o nutnosti vypracovania Programu odpadového hospodárstva obce 

 ponuku vydavateľstva CBS spol s r.o. B. Bystrica o možnosti prezentácie obce v 

pripravovanej „Horná Nitra z neba“ za cenu 300,00 eur bez DPH, zároveň OZ nesúhlasí s 

prezentáciou obce v uvedenej knihe  

 

 

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.  72/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 
Informáciu Ing. Andrei Vážnej o povinnosti prerokovať plat starostu obce v zmysle § 4 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

platnom znení  

b) berie na vedomie 
informáciu o platových pomeroch starostu obce. Plat starostu obce v zmysle § 3 zákona  č.253/1994 

Z. z. v platnom znení je súčinom priemernej  mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úrad SR za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa § 4  ods. 1 uvedeného zákona stanoveného podľa počtu obyvateľov obce 

zaokrúhlený na celé euro nahor. Výška platu starostu obce je 1.416,- €  

 

 

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


