
 

 

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 14.12.2015 

 
Uznesenie č. 73/2015 

 

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. 74/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo(OZ) schvaľuje program zasadnutia 

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

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Plnenie uznesení OZ zo dňa 27.10.2015. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK I. polrok 2016. 

5. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2016. 

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016. 

7. Schválenie návrhov VZN na rok 2016 

   - VZN č. 1/2015 o miestnych daniach, 

   - VZN č. 2/2015 o o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady, 

   - VZN č. 3/2015 o zápise detí  do Základnej školy s materskou školou od roku 2016, 

   - VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj. 

8. Prerokovanie predaja pozemkov obce, 

   - Ľ. Petráš, 

   - M. Gážik a manželka Marta. 

9. Schválenie vecného bremena v prospech SSE – po vybudovaní transformátora – horný 

koniec. 

10. Schválenie: 

- zmlúv o spolupráci  pri príprave žiadosti o NFP z prostriedkov EÚ a zmluvy o spolupráci  pri 

príprave žiadosti o NFP z prostriedkov EÚ so spoločnosťou Premier Consulting, 

- zmluvy o zabezpečení VO na dodávateľa kamerového systému. 

11. Rôzne, 

    -  žiadosť o.z. Svätá Dorota o sponzorský dar,  

    -  informácia o silvestrovskom turnaji v malom futbale,  

    -  príspevok na opravu cesty do Podlánov. 

12. Diskusia. 

13. Návrh uznesenia. 

14. 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. 75/2015 

 

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

Novotka. 

 

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. 76/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ)  

berie na vedomie: 

 

Správu o plnení uznesenia z OZ konaného dňa 27.10.2015 

 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4,  

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

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 77/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ)  

a) berie na vedomie: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra (HK)  na I. polrok 2016 

 

b) schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016. 

 

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. 78/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016. 

 

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. 79/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo :  

a) berie na vedomie návrh rozpočtu obce Čavoj na rok 2016 vrátane tvorby a použitia 

fondov; 

b) berie na vedomie návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2017 a 2018; 

c) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Čavoj na roky 2016 – 2018; 

d) schvaľuje rozpočet obce Čavoj na rok 2016 vrátane tvorby a použitia fondov 

 

Kapitálové príjmy:                        0,00 € 

Kapitálové výdavky:                  5 000,00 € 

Bilancia kapitálového rozpočtu:  -5 800,00 € 

Bežné príjmy:              713 120,14 € 

Bežné výdavky              701 695,24 € 

Bilancia bežného rozpočtu:                11 424,90 € 

Finančné operácie príjmové:                    200,00 € 

Finančné operácie výdavkové:                  6 624,90 € 

Bilancia finančných operácií:                 -6 424,90 € 

 

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

30, 640 a 650; 

f) schvaľuje nerovnomerné čerpanie rozpočtu obce Čavoj  na rok 2015 na poskytnutie 

transferov rozpočtovej organizácii obce; 

g) 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: 4, Ospravedlnený 1, 

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

 

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 80/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie: 

Návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach  

b) schvaľuje: 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj VZN č. 01/2015 o miestnych daniach v predloženom 

znení. 

 

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. 81/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 02/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

a drobné stavebné odpady,  

b) schvaľuje: 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čavoj VZN č. 02/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

a drobné stavebné odpady v predloženom znení. 

 

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. 82/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ): 

a) berie na vedomie: 



 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 03/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Čavoj 35, 972 29 

Čavoj, ktorej zriaďovateľom je obec Čavoj, pre školský rok 2016/2017 a ďalšie školské roky,  

b) schvaľuje: 

Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 03/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Čavoj 35, 972 29 

Čavoj, ktorej zriaďovateľom je obec Čavoj, pre školský rok 2016/2017 a ďalšie školské roky v 

predloženom znení. 

 

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. 83/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ): 

a) berie na vedomie: 

žiadosť Milana Gážika a manželky Marty rod. Murárovej, bytom Čavoj 390, 972 29 Čavoj 

o odkúpenie časti pozemku par. č. CKN 3156/1, vodná plocha, k. ú. Čavoj vo výmere 180 m2 

zapísaného v KN v LV č. 1 a patriaceho v celistvosti obci Čavoj, 

b) schvaľuje: 

budúci predaj pozemku na par. č. 3156/13 k. ú. Čavoj, Zastavaná plocha o výmere 91 m2, ktorý 

vznikne odčlenením z pozemku par. č. 3156/1 k. ú. Čavoj, vodná plocha, v zmysle 

geometrického plánu č. 56/2015 –PD, vyhotoveného Geodézia LMPD, s.r.o., Žilina zo dňa 

15.06.2015 p. Milanovi Gážikovi a manželke Marte rod. Murárovej, bytom Čavoj 390, 972 29 

Čavoj, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a ods.8 písm. e) a § 

9b) a prípad hodný osobitého zreteľa z dôvodu zabezpečenia prístupu žiadateľa na pozemky 

v jeho vlastníctve. Všetky náklady súvisiace s predajom pozemku znášajú kupujúci, vrátane 

nákladov na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: 

pozemok parc. č. 3156/13, k. ú. Čavoj, ktorí zabezpečia kupujúci. 

 

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. 84/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie: 

informáciu z rokovania s p. Ľ. Petrášom, bytom Biela voda 273, 972 29 Čavoj o opätovnom 

zámere kúpiť pozemok parc. č. 3016/3, k. ú. Čavoj, zastavaná plocha o výmere 39 m2, ktorý 

vznikol odčlenením z parcely č. 3016/1, zastavaná plocha podľa geometrického plánu č. 29/2014 

– PD, ktorý vypracovala LMPD, s.r.o., Hollého 7, Žilina, pracovisko Prievidza , IČO: 47324317,  

b) schvaľuje: 

  



 

 

predaj pozemku parc. č. 3016/3 k. ú. Čavoj, zastavaná plocha o výmere 39 m2, ktorý vznikol 

odčlenením z parcely č. 3016/1, zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č. 29/2014 – PD, 

ktorý vypracovala Geodézia LMPD, s.r.o., Hollého 7, Žilina, pracovisko Prievidza, IČO: 

47324317. 

Podmienkou predaja je : 

1. zachovanie odtokového kanála slúžiaceho na odvod hlavne dažďovej vody. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku parcelne číslo 3016/3 v zmysle § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v úplnom znení, t.j. z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa spočívajúceho v tom, že žiadateľ je spoluvlastníkom susednej parcely č. 

3016/2, ktorá je z časti zastavaná vedľajšou stavbou postavenou aj na časti 

predávaného pozemku p. č. 3016/3, k. ú. Čavoj v cene 6,00 Eur za 1 m2. 

Všetky náklady súvisiace s predajom pozemku znáša kupujúci, vrátane nákladov na 

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemok 

parc. č. 3016/3, k. ú. Čavoj, ktorý zabezpečí kupujúci. 

 

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. 85/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie: 

požiadavku Katastrálneho odboru okresného úradu Prievidza na doloženie uznesenia obecného 

zastupiteľstva o schválení právneho úkonu zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosť 

pozemok registra C KN č. 3044/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2949 m2. Požiadavka 

bola na OÚ Čavoj doručená v Rozhodnutí OÚ Katastrálneho odboru okresného úradu Prievidza 

č. V 4297/2014 zo dňa 15.10.2014,  

b) schvaľuje: 

zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosť pozemok registra C KN č. 3044/1 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 2949 m2 v prospech Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina tak 

ako to vyplýva zo zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 26.06.2013 a v rozsahu 

vyznačenom na GP č. 227- A/2011 (vklad V 4297/14). 

 

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. 86/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie: 



 

 

informáciu o uzatvorení zmlúv o dielo s Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno na vypracovanie 

štúdie uskutočniteľnosti a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci PRV SR 2014 – 

2020,  

b) schvaľuje: 

uzatvorenie Zmlúv o dielo s Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno na vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci PRV SR 2014 – 2020. 

 

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. 87/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie: 

informáciu o uzatvorení Mandátnej zmluvy s Ladislavom Brúsom, 925 04 Tomášikovo 221 na 

uskutočnenie procesu verejného obstarávania na zákazku: vybudovanie digitálneho kamerového 

systému,  

b) schvaľuje: 

uzatvorenie Mandátnej zmluvy s Ladislavom Brúsom, 925 04 Tomášikovo 221 na uskutočnenie 

procesu verejného obstarávania na zákazku: vybudovanie digitálneho kamerového systému. 
 

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

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 3,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 1, Zdržalo sa: 0 

    

 

Ing. Ján Halaška 

Starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 88/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie: 

informáciu o zámere uzatvoriť Zmluvu o manažmente verejného obstarávania a Zmluvu o dielo 

na vypracovanie Žiadosti o NFP na projekt s názvom ,,Zníženie energetickej náročnosti OÚ 

v obci Čavoj“ s EPIC Partner a.s. Komárno, 

b) schvaľuje: 

zámer uzatvoriť Zmluvu o manažmente verejného obstarávania a Zmluvu o dielo na 

vypracovanie Žiadosti o NFP na projekt s názvom ,, Zníženie energetickej náročnosti OÚ v obci 

Čavoj“ s EPIC Partner a.s. Komárno. 
 

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. 89/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie: 

informáciu o návrhu Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 3091/2015/LSR z 09.06.2015 

uzatvorenej medzi obcou Čavoj a Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, ktorou sa predlžuje nájom 

pozemkov obce na dobu určitú do 31.12.2016, 

b) schvaľuje: 

Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 3091/2015/LSR z 09.06.2015 uzatvorenej medzi obcou 

Čavoj a Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, ktorou sa predlžuje nájom pozemkov obce na dobu určitú 

do 31.12.2016. 
 

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. 90/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie: 

žiadosť občianskeho združenia Svätá Dorota o finančný príspevok na kultúrne a duchovne 

potreby realizované v obci Čavoj,  

b) schvaľuje: 

finančný príspevok na pre občianske združenie Svätá Dorota o.z., IČO: 42281792 na opravu 

orgánu v kostole Sv. Doroty vo výške 100,00 Eur. Finančný príspevok bude poskytnutý v súlade 

s VZN č. 04/2015 z rozpočtu obce Čavoj pre rok 2016. 
 

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. 91/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 04/2015 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce 

Čavoj,  

b) schvaľuje: 

Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 04/2015 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Čavoj v 

predloženom znení. 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


