
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 07.06.2018 

Uznesenie č. 44/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

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

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č.45/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia: 

  

Návrh programu 

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

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Schválenie  žiadosti Viliama Gážika, Čavoj č. 5, o kúpu časti pozemku parcely číslo 3027 a 

parcelu číslo 3025/64.  

5. Schválenie žiadosti Milana Halašku, Pod Hájom 1087/50, Dubnica nad Váhom, o kúpu 

časti pozemku parcely číslo 3027 a parcelu číslo 3025/7. 

6. Prerokovanie žiadosti Jozefa Sliepku a spol. o kúpu p. č. 3147/2. 

7. Prerokovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012. 

8. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2018 Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM obce Čavoj. 

9. Rôzne: 

    - informácia o zápisnici z ústneho oznámenia, 

    - informácia o prípravách na návštevu Branišovíc, 

    - informácia o podanej žiadosti o kúpu pozemku P. Juríček, 

     - informácia o návrhu zmluvy o nakladaní s odpadmi,  

    - informácia o zámere vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa ver. osvetlenia. 

10.  Diskusia. 

11.  Návrh uznesenia. 

12. Záver. 

 

 

 



Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 46/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ing. M. Barbierik, P. Novotka 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 47/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Správu o plnení uznesení z ostatného OZ  

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 48/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie  

   Informáciu, že na schválený budúci predaj pozemkov  p. č. 3025/6 zast. plocha o výmere 40 

m2 k. ú. Čavoj a p. č. 3027/2 zast. plocha o výmere 47 m2 k. ú. Čavoj, ktorá vznikla 

odčlenením z p. č. 3027, nebolo podané odvolanie ani iné podanie brániace predaju 

pozemkov. 

b) schvaľuje: 

    Predaj p. č. 3025/6 o výmere 40 m2,   k. ú. Čavoj a p. č. 3027/2 o výmere 47 m2 k. ú. Čavoj, 

ktorá vznikla odčlenením z p. č. 3027, ktoré sú vo vlastníctve obce ako prípad osobitného 

zreteľa p. Viliamovi Gážikovi za cenu  6 eur za 1 m2 . Všetky náklady súvisiace s predajom 

(vypracovanie kúp. Zmluvy, správny poplatok a pod.) bude znášať kupujúci. 

Predaj pozemkov bude realizovaný v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov, § 9a odst. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že  



pozemky 3025/6 a 3027/2 sú prihradené k p. č. 124/2, sú dlhodobo žiadateľom využívané a 

tvoria jeden funkčný celok. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou. 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 49/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a)  berie na vedomie  

    Informáciu, že na schválený budúci predaj pozemkov  p. č. 3025/7 zast. plocha o výmere 

55 m2 k. ú. Čavoj, p. č. 3027/4 zast. plocha o výmere 9 m2 k. ú. Čavoj, p. č. 3027/5 o výmere 

41m2 k. ú. Čavoj ktoré vznikli  odčlenením z p. č. 3027, ktoré sú vo vlastníctve obce a p. č. 

3147/19 vodná plocha o výmere 3 m2 ktorá vznikla odčlenením z p. č. 3147/6, ktorá je vo 

vlastníctve obce, nebolo podané odvolanie ani iné podanie brániace predaju pozemkov. 

   b) schvaľuje  

 

    Predaj pozemkov p. č. 3025/7 zast. plocha o výmere 55 m2 k. ú. Čavoj, p. č. 3027/4 zast. 

plocha o výmere 9 m2 k. ú. Čavoj, p. č. 3027/5 o výmere 41 m2 k. ú. Čavoj ktoré vznikli  

odčlenením z p. č. 3027, ktoré sú vo vlastníctve obce a p. č. 3147/19 vodná plocha o výmere 3 

m2 ktorá vznikla odčlenením z p. č. 3147/6, ktorá je vo vlastníctve obce všetko ako prípad 

osobitného zreteľa P. Milanovi Halaškovi, Pod Hájom 1087/50, Dubnica nad Váhom za cenu  

6 eur za 1 m2. Všetky náklady súvisiace s predajom (vypracovanie kúp. Zmluvy, správny 

poplatok a pod.) bude znášať kupujúci. 

Predaj pozemkov bude realizovaný v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov, § 9a odst. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že  

pozemky 3025/7, 3027/4, 3027/5 a 3147/19 sú prihradené k p. č. 124/1 a 124/3, sú dlhodobo 

žiadateľom využívané a tvoria jeden funkčný celok. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou. 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 50/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 



a/ berie na vedomie 

      Žiadosť p. Jozefa Sliepku, Prievidza 971 01, v mene všetkých spoluvlastníkov rod. domu 

č. 193 Čavoj, o kúpu  poz. p. č.  3147/20 o výmere 3 m2 a p. č. 3147/21 o výmere 18 m2  ktoré 

vznikli odčlenením z p. č. 3147/2 vodná plocha na základe geom. plánu č.97/2018  z 23.04.2048 

vyhotoveného Geoslužbou Prievidza, s.r.o., Prievidza 

b) schvaľuje 

 

     budúci predaj poz. p. č.  3147/20 o výmere 3 m2  p. č. 3147/21 o výmere 18 m2  ktoré vznikli 

odčlenením z p. č. 3147/2 vodná plocha na základe geom. plánu č.97/2018  z 23.04.2048 vyho-

toveného Geoslužbou Prievidza, s.r.o., Prievidza Jozefovi Sliepkovi a spol. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 51/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

informáciu o potrebe schválenia Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 o výške príspevku na čias-

točnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Obce Čavoj 

b) schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Čavoj 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 52/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

informáciu o potrebe schválenia  VZN č. 1/2018 Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM  

Obce Čavoj 



b) schvaľuje 

 

VZN č. 1/2018 Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM  Obce Čavoj 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 53/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

 

informáciu o ponuke na rekonštrukciu verejného osvetlenia obce od spoločnosti GREP Slo-

vákia  

 b) odporúča 

    starostovi obce zrealizovať verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 54/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

a)     berie na vedomie informáciu: 

     - podanú Mgr. A. Gulášovou, zástupkyňou starostu o prípravách na návštevu občanov 

spriatelenej obce Branišovice, Morava,  

     

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 55/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 



informáciu o návrhu zmluvy o nakladaní s odpadmi so spoločnosťou Slovmas, a. s.  Na paši 

4, 821 02 Bratislava   

 

b) schvaľuje 

 

zmluvu o nakladaní s odpadmi so spoločnosťou Slovmas, a. s.  Na paši 4, 821 02 Bratislava   

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3 za: 3     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 56/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

 Žiadosť p. Petra Juríčka, 972 29 Čavoj 293 o odpredaj časti pozemku p. č. 2999/3 kat. úz. 

Čavoj, v zmysle predloženého geom. plánu  z roku 2001, ktorá je vo vlastníctve obce 

 

b) predbežne súhlasí  

   

s predajom časti pozemku p. č. 2999/3 za podmienky, že žiadateľ na vlastné náklady 

zabezpečí vyhotovenie nového geometrického plánu na odčlenenie časti p. č. 2999/3 tak, aby 

bol zabezpečený prístup k pozemkom p. č.1729. 

 

 


