
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 08.02.2018 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Informáciu o uznášania schopnosti OZ, určenie zapisovateľky Ing. A. Vážna a overovateľov 

zápisnice R. Hurár 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia: 

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

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Plnenie uznesení OZ zo dňa 07.12.2017 

4. Schválenie dodatku k uzneseniu, ktorým obec kúpila poz. p. č. 57/4. 

5. Schválenie Zmluvy o zverení majetku do správy. 

6. Prerokovanie žiadosti p. Klementa Beláka. 

7. Rôzne:                                                                                                                                                                                               

-  prerokovanie prípravy návštevy občanov obce Branišovice,                                                                                                                                                                                   

-  žiadosť o kúpu poz. p. č. 3013, zast. plocha a nádvorie.                                                          

8. Diskusia.                                                                                                                                    

9. Návrh uznesenia.                                       

10. Záver. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 03/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ing. M. Barbierik, J. Vaško 

 

 



Hlasovanie poslancov: 

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

uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

 

Správu o plnení uznesenia OZ zo 07.12.2017 

 

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 

 

Uznesenie č. 5/2018 

a) berie na vedomie 

Informáciu o potrebe schválenia dodatku k uzneseniu číslo 3 zo zápisnice  číslo 4/1999 zo dňa 

20.05.1999 ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie parcely číslo 57/4 od Júliusa 

Kučeru a manželky Márie za účelom vybudovania cesty na cintorín. 

b) schvaľuje 

 

Dodatok k uzneseniu číslo 3 zo zápisnice  číslo 4/1999 zo dňa 20.05.1999 v nasledovnom 

znení. 

      Obecné zastupiteľstvo obce Čavoj schvaľuje kúpu pozemku reg. C KN p. c. č. 57/4 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 181 m2  na kúpu, ktorého bola uzavretá dňa 23.8.2002 

Kúpna zmluva medzi predávajúcimi „Kučera Július narod. 16.12.1938 rod. č. 381216/761 

bytom Čavoj 98 a manž. Mária rod. Krištofová narod. 7.6.1940 rod. č. 405607/778 bytom 

Čavoj 98“. 

 

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.  6/2018 



Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

Informáciu o potrebe schválenia  Zmluvy o zverení  majetku do správy medzi obcou 

Čavoj a ZŠsMŠ Čavoj. 

 

 b) schvaľuje   

Zmluvu o zverení  majetku do správy medzi obcou Čavoj a ZŠsMŠ Čavoj uzavretej 

v zmysle §6 zák. 136/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ku dňu 01.03.2018 

 

 

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. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Informáciu žiadosti o podanej p. Klementom Belákom o riešenie „havarijného“ stavu mosta 

na Močarinách. 

 

b) odporúča 

 

Starostovi obce osloviť Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p. B. Štiavnica, OZ 

Piešťany, pracovisko Správa povodia hornej Nitry Topoľčany a preveriť ako má obec 

postupovať pri zámere opraviť most a či SVP bude opravu mosta spolufinancovať. 

 

 

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. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Informáciu o tom, že v tomto roku by našu obec mali navštíviť zástupcovia vedenia a obča-

nov spriatelenej obce Branišovice z Moravy.  



 b) schvaľuje 

 Návštevu zástupcov a občanov  spriatelenej obce Branišovice z Moravy v dňoch 7 – 8. júla, 

alebo 21.-.22.júla 2018. Dátum bude upresnený po dohode so starostkou obce Branišovice. 

c) odporúča  

starostovi obce upresniť so starostkou obce Branišovice  dátum návštevy ako aj počet účastní-

kov návštevy v termíne do 15.03.2018 

d) ukladá  

komisii kultúry, pod patronátom zástupkyne starostu pripraviť scenár (miesto konania, kul-

túrny program, občerstvenie, ubytovanie a pod.) návštevy z Branišovíc 

Zodpovedný:        Termín: 

v texte          do 20.03.2018 

 

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. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Informáciu o Žiadosti o kúpu poz. p. č. 3013, zast. plocha a nádvorie podanú Martinom a Lu-

ciou Tóthovi, bytom Bratislava.             

 b) odporúča  

starostovi, aby v termíne do 15.03.2018 písomne oznámil záujemcom o kúpu pozemku reg. C 

KN p. č. 3013 v k. ú. Čavoj, zastavaná plocha a nádvorie, že OZ predmetný pozemok p 

.č.3013, zastavané plochy a nádvoria k. ú. Čavoj odpredá za podmienky, že záujemcovia o 

kúpu budú súhlasiť so zriadením vecného bremena v prospech vlastníkov priľahlých pozem-

kov, podľa ktorého bude umožnený prístup k pozemok priľahlým k p .č.3013 ako aj v pro-

spech obce, podľa ktorého bude umožnený prístup k vodnému toku pretekajúcemu cez pred-

metnú parcelu. Prístup osôb a v prípade  potreby i technike bude umožnený  na nevyhnutne 

potrebný čas.  Predajná cena  je 6,00 eur za 1 m2. 

  

Hlasovanie poslancov: 

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

uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 


