
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 31.03.2017 

 

Uznesenie č. 13/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Informáciu o uznášania schopnosti OZ, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

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. 14/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia: 

1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti, určenie zapisovateľky a overovateľov zá-

pisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Prerokovanie návrhu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

4. Prerokovanie návrhu zmluvy o nájme obec. pozemkov. 

5. Rôzne: 

-  prac cesta do Chorvátska, Markovac – detský folklór 

            - prerokovanie žiadosti o zníženie miestných daní a poplatkov. 

6. Diskusia. 

7. Návrh uznesenia. 

8. Záver. 

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. 15/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ing. Monika Barbierik,  Robert 

Hurár 



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. 16/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

      Informáciu o predloženej Zmluve o NFP, číslo zmluvy: KŽP – P04-SC431-2015-6/222 

predmetom ktorej je poskytnutie fin. prostriedkov na projekt „Zníženie energetickej 

náročnosti objektu OÚ Čavoj“ 

 

B/ schvaľuje 

    Zmluvu o NFP, číslo zmluvy: KŽP – P04-SC431-2015-6/222 predmetom ktorej je 

poskytnutie fin. prostriedkov vo výške max. 132 952,19 eur z oprávnených výdavkov 139 

949,67 eur, na projekt „Zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ Čavoj“ 

medzi Ministerstvom ŽP SR v zastúpení  Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Baj-

kalská 27, Bratislava a Obcou Čavoj. Výška spolufinancovania obcou je 6 997,48 eur. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 3,  Proti prijatiu 

uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 1 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 17/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

      Informáciu o predloženej Nájomnej zmluve č. 238/2017 predmetom ktorej je nájom 

pozemkov vo vlastníctve obce. 

 

B/ schvaľuje 

    Nájomnú zmluvu č. 238/2017 predmetom ktorej je nájom pozemkov vo vlastníctve obce 

medzi spoločnosťou Agroma Chvojnica, spol. s r.o. Chvojnica 54 a Obcou Čavoj. 

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. 18/2017 

Obecné  zastupiteľstvo 

A/ berie na vedomie 

Informáciu o plánovanej zahraničnej pracovnej ceste starostu obce do Chorvátskej dediny Mar-

kovac Našický kde žijú slovenskí rodáci v rámci podujatia „Folklór spája krajanov“ ktorého sa 

zúčastia deti zo ZŠsMŠ Čavoj v dňoch 28.04. - 02.05.2017 

B/ schvaľuje 

Zahraničnú pracovnej ceste starostu obce do Chorvátskej dediny Markovac Našický kde žijú 

slovenskí rodáci v rámci podujatia „Folklór spája krajanov“ ktorého sa zúčastnia deti zo ZŠsMŠ 

Čavoj s doprevádzaných pedagógmi. 

 

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.  19/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

     Informáciu o zámere zorganizovania celodenného kultúrno- spoloč.  podujatia v obci počas 

prázdnin. 

b) schvaľuje: 

      Zámer zorganizovať celodenné kultúrno- spoloč.  podujatia v obci počas prázdnin. 

c) ukladá 

Komisii kultúry aktívne sa podieľať  na príprave kultúrno – spoloč. podujatia v obci počas 

prázdnin. 

Zodpovedný: Peter Novotka, predseda komisie        Termín: počas prípravy podujatia 

 

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. 20/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

Informáciu o podaných žiadostiach o zníženie poplatku za kom. odpad (KO) a daň z nehnu-

teľnosti (DzN). V termíne t.j. do 31.01.2017 bola podaná iba jediná žiadosť, p. Annou Potka-

novou z dôvodu zdravotneho ťažkého postihnutia. Ostatné žiadosti boli podané po termíne a 

preto v zmysle platných VZN neboli prerokovávané. 

b) schvaľuje   

Zníženie poplatku p. Anne Potkanovej: 

– za KO o 50 % 

– DzN pri kategórii záhrady, zastavané plochy a nádvoria ktoré tvoria jeden funkčný 

celok so stavbou, ktorá slúži na trvalé bývanie a pri kategórii stavby na bývanie ktoré 

slúžia na trvalé bývanie o 50 % , to zn. že daňovníčka za ostatné kategórie DzN platí 

plnú sadzbu 

 

 

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. 21/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

 

Informáciu o poklese počtu občanov obce k 01.01.2017 na 498 obyvateľov. 
 
                                                                           

b) rozhodlo 
 

V súvislosti s poklesom počtu obyvateľov a z toho vyplývajúce zníženie násobku platu 

starostu z 1,65  na 1,49  násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v 

roku 2016, o zvýšení novo vypočítaného platu starostu vo výške 1358,88 eur, po zaokruhlení 

1359 eur o 18%, na priemerný plat vo výške 1603,62 eur, po zaokruhlení 1600 eur mesačne. 

Rozhodnutie nadobuda platnosť a účinnosť počnúc mesiacom marec 2017. 

 

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 

 


