
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 10.08.2018 

 

Uznesenie č. 67/2018 

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 

Ospravedlnená: Ing. M. Barbierik 

Neospravedlnený: P. Novotka 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č.68/2018 

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. Prerokovanie žiadosti a schválenie budúceho predaja časti pozemku parcely číslo 3147/2   

    pre žiadateľa Juraja Vlčeka. 

5. Prerokovanie žiadosti a schválenie budúceho predaja pozemku parcela číslo 3013  

   pre žiadateľov Lucie a Martina Tóthových  

6. Prerokovanie počtu poslancov a úväzku starostu vo volebnom období rokov 2018 – 2022. 

7. Rôzne: 

    -     opätovné prerokovanie Žiadosti o vysporiadanie pozemku obce ktorý užíva Klement   

           Belák, 

    -     informácia o návšteve Branišovic,  

   -      informácia o podaní  Sťažnosti na neprimerané oplotenie -  R. Svrček,                              

    -   J. Vaško - riešenie zabratého obec. Pozemku pre uloženie dreva – R. Svrček, šopy – P.            

          Juríčková – problém pri zimnej údržbe, 

   -    Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Š. Vaško, 

   -    Žiadosť o povolenie umiestnenia klietky s plynom – E. Potkan, 



   -   návrh na schválenie príspevku pre rodinu V. Gážika ml. 

8.  Diskusia. 

9.  Návrh uznesenia. 

10. Záver. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 69/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení J. Vaško 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 70/2018 

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. 71/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie  

   Informáciu, o Žiadosti Juraja Vlčeka o kúpu časti pozemku p. č. 3147/2, k. ú. Čavoj.  

b) schvaľuje: 

budúci predaj pozemku ktorý vznikne odčlenením z p. č. 3147/2, k.ú. Čavoj vedeného 

ako vodná plocha v prospech žiadateľa, s podmienkou, že sa žiadateľ bude podieľať  na 



nákladoch vo výške 1/2 na vyhotovenie geometrického plánu, ktorý bude vyhotovený  i na 

časť pozemku ktorý užíva Klement Belák . 
Predaj pozemkov realizovať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

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

parcely č. 3147/2 o kúpu ktorej žiada, slúžila v minulosti ako vodný tok. V súčasnom období 

už túto funkciu neplní, žiadateľ má časť pozemku prihradenú k. p. č. 314/2 ktorá je v jeho 

vlastníctve.  

 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 72/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie  

   Informáciu, o možnosti predaja  pozemku parcela číslo 3013  o kúpu ktorého požiadali  žia-

datelia Lucia a Martina Tóthových a ich žiadosť už bola obecným zastupiteľstvom preroková-

vaná.  

 

b) neschvaľuje: 

budúci predaj pozemku reg. C KN p. č. 3013, zastavaná plocha o výmere 150  m2 k.  ú. 

Čavoj.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 73/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

Informáciu o potrebe prijať uznesenie ktorým obecné zastupiteľstvo obce určí na volebné 

obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čavoj. 

b) určuje 

Obecné zastupiteľstvo obce Čavoj určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie: 2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čavoj takto: 5 

(päť) poslancov, 1 (jeden) volebný obvod. 
 



Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 74/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

a)     berie na vedomie informáciu: 

Informáciu o potrebe prijať uznesenie ktorým obecné zastupiteľstvo obce určí na volebné 

obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Čavoj. 

b) určuje 

Obecné zastupiteľstvo obce Čavoj určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé na-

sledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Čavoj takto : 

plný úväzok, t. j. 100 %. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 75/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

požiadavku starostu o opätovné prerokovanie Žiadosti o vysporiadanie pozemku obce ktorý 

užíva Klement Belák, Čavoj  171 

b) neschvaľuje 

 požiadavku Klementa Beláka, Čavoj 171 na zohľadnenie prác a nákladov ktoré mala  jeho 

rodina v minulosti spojených s reguláciou potoka pretekajúceho popri pozemku p. Beláka. 

Dôvod neschválenia je uvedený v zápisnici zo zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 



Uznesenie č. 76/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

informáciu starostu o priebehu návštevy zástupcov spriatelenej obce Branišovice z Južnej Mo-

ravy.  

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 77/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie  

       Informáciu poslanca Jána Vašku o potrebe odstrániť z pozemkov p. č. 31247/6 a 3158/1 

k. ú. Čavoj, vo vlastníctve obce uložené drevo a rôzny materiál, ako postavené drevené stavby 

(šopy), všetko svojvoľné, bez súhlasu obce.  Toto všetko zužuje prejazdnosť cesty a v zim-

nom období bráni zimnej údržbe cesty prechádzajúcej po uvedených pozemkoch. Pozemky 

využívajú Paulína Juríčková a Radoslav Svrček. 

 

b) nesúhlasí 

 s využívaním pozemkov p. č. 31247/6 a 3158/1 vo vlastníctve obce  Paulínou Juríčkovou 

a Radoslavom Svrčekom. 

c) žiada  

starostu obce aby vyzval Paulínu Juríčkovú na odstránenie nepovolených stavieb na p. č. 

3147/6 a 3158/1 v termíne do 31.10.2018 a Radoslava Svrčka na odstránenie  svojvoľne  

uloženého materiálu na p. č. 3158/1, prípadne 3147/6 v termíne do 30.09.2018. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 78/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) ukladá 



 

      Komisii výstavby v termíne do 30.09.2018 uskutočniť kontrolu užívania pozemkov vo 

vlastníctve obce Čavoj a sú využívané občanmi prípadne inými vlastníkmi nehnuteľnosti 

v obci, na uskladnenie rôzneho materiálu ako palivové drevo, kameň, rôzny stavebný a iný 

materiál, prípadne na parkovanie motorových a nemotorových vozidiel. Z kontroly vyhotoviť 

zápis s uvedením na čo je parcela využívaná, p. č. využívanej parcely, mena užívateľa (ak je 

známi), prípadne inými údajmi vhodnými na posúdenie užívania. 

 

 

Zodpovedný:        Termín: v texte 

R. Hurár, predseda komisie 

 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 79/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie  

       Informáciu p. Jána Vašku, poslanca OZ o problémoch so zásobovaním vodou 

(nedostatkom) z prameňa Hluchá. 

 

 

   b) schvaľuje  

 

1. aby pri problémoch so zásobovaním s pitnou vodou, nedostatkom, starosta obce vyzval 

prostredníctvom obecného rozhlasu občanov na šetrenie s vodou, prípadne zakázal používanie 

pitnej vody na polievanie akéhokoľvek druhu, vrátane napúšťania bazénov a umývania 

vozidiel. 

 

2. odpojenie odberateľa napojeného na vodovod obce, ktorý bude zistený  že nerešpektuje 

pokyn na hospodárne nakladanie s vodou s rozvodu vody vo vlastníctve obce. Takto odpojený  

odberateľ bude opätovne pripojený  k rozvodu vody po pominutí problémov so zásobovaním 

vodou. Kontrolou dodržiavania pokynov na hospodárne nakladanie s vodou OZ poveruje 

poslancov, členou komisii OZ a zamestnancov obce. Upozornenie od občana preverí 

zamestnanec obce poverený starostom, alebo poslanec na výzvu starostu. 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 



Uznesenie č. 79/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie  

       Žiadosť Štefana Vašku o kúpu časti pozemku p. č. 3058 k. ú. Čavoj na osadenie stĺpu 

elektrického vedenia. 

 

   b) ukladá  

 

poslancovi p. J. Vaškovi prerokovať požiadavku žiadateľa s cieľom preveriť možnosť predaja 

časti pozemku a upresniť výmeru prípadného predaja. 

 

  

Zodpovedný:        Termín: 

v texte         do 30.09.2018 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 80/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie  

       Žiadosť Erika Potkana o umožnenie umiestnenia klietky s plynom propan – butan na 

pozemku za posilňovňou  

   b) súhlasí 

 s umiestnením klietky s plynom propan – butan na pozemku za posilňovňou, t. j. na p. č.36   

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 81/2018 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie  



       Informáciu starostu obce o smutnej udalosti v rodine V. Gážika ml., Čavoj č. d. 5 

spočívajúcej v tragickom úmrtí 21 ročného syna, ako aj návrh na finančný príspevok na 

zmiernenie nákladov spojených s týmto úmrtím. 

   b) schvaľuje 

 

poskytnutie príspevku vo výške 200,00 eur rodine V. Gážika ml., Čavoj č. d. 5 na zmiernenie 

nákladov spojených s týmto úmrtím. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 


