
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čavoji dňa 28.02.2019 

__________________________________________________   

 

 

Uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo -  berie na vedomie: 

- Informáciu o uznášania schopnosti /OcZ/ 

- Určenie zapisovateľky: Ing. Andrea Vážna 

- Určenie overovateľov zápisnice a poslanca vedúceho evidenciu hlasovania poslancov 

na zasadnutí 

Overovatelia zápisnice: Ján Vaško 

Poslanec vedúci evidenciu hlasovania: Juraj Vlček, Peter Krištof 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom:  5     Prítomní:  3        Za: 3      Proti:  0         Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 37/2019 

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 

Juraj Vlček 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5        Prítomní: 3        Za: 3    Proti:  0      Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje  program zasadnutia: 

1.  Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 



2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

5. Informácia o zámere rekonštrukcie objektu posilňovne, schválenie 5%-ného 

spolufinancovania 

6. Návrh VZN – poplatok za užívanie hrobového miesta 

                        - pre účely platenia daní – definícia rodinného domu a chaty 

7. Rôzne – určenie postupu pri výstavbe požiarnej zbrojnice 

               - ďalej podľa návrhov 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5            Prítomní:   3       Za: 3       Proti:   0       Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

 

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 

a/ berie na vedomie 

Návrh na voľbu hlavného kontrolóra. 

b/ schvaľuje 

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra v tomto znení: 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  

Obecné zastupiteľstvo v Čavoji  uznesením č. 39/2019  zo dňa 28.02.2019  

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

1. vyhlasuje 

deň konania voľby hlavného kontrolóra na 25.04.2019 na zasadnutí OcZ v Čavoji. 



Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať: 

Kvalifikačné predpoklady: -ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

Ďalšie požiadavky: 

-min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, 

prípadne právnickej, 

- morálna bezúhonnosť, 

- znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo 

verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, 

zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce a pod. 

2. ustanovuje 

a) vykonať voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním, 

b) vykonať voľbu v súlade s par. 18 a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a  vyhlásiť 

výsledky voľby 

c) podmienky odovzdania písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 

kandidát na funkciu hlavného kontrolóra odovzdá svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke, 

s označením: 

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!“, 

najneskôr do 18.04.2019 na obecný úrad na adrese: Obec Čavoj, Obecný úrad 972 29 Čavoj 86, 

alebo poslať poštou na uvedenú adresu. 

d) náležitosti písomnej prihlášky  

- meno, priezvisko, titul, 

- dátum narodenia, bydlisko,  

- kontaktný údaj (telefón, e- mail a pod.), 

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve 

podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

- informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného 

dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,  

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky 

- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť 

a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené týmto uznesením, nebude 

zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.  



c/ poveruje 

1. Starostku obce Čavoj vykonaním otvárania obálok a kontrolou splnenia podmienok 

kandidátov za prítomnosti 3 poverených poslancov schválených obecným zastupiteľstvom dňa 

27.06.2018. 

O výsledku spíše starosta zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať 

do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí 

obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný 

zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá 

z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu 

podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. 

2. Účasťou na otváraní obálok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, nasledovných 3 

poslancov a jedného náhradníka, ktorý v prípade, že niektorí z uvedených poslancov sa 

otvárania obálok nebude môcť zúčastniť: 

-  Juraj Vlček 

-  Ján Vaško 

-  Peter Krištof 

Náhradník  

- Róbert Hurár 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0. 

 

 

 

Mgr. Anna Gulášová 

starostka obce  

 

 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- informáciu p. starostky o zámere rekonštruovať budovu Posilňovne v obci Čavoj, súp. 

č. 434, postavenej na parc. č. 36, a požiadať o dotácie z Úradu vlády SR v programe: 

Podpora rozvoja športu na rok 2019 

- informáciu o potrebe spolufinancovania predmetného projektu vo výške najmenej 5% 

b/ schvaľuje 

- zámer – „Rekonštrukcia posilňovne“ 



- spolufinancovanie predmetného projektu vo výške najmenej 5%, čo predstavuje sumu 

najmenej 1.000,- € 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5     Prítomní: 3          Za:   3      Proti:   0           Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ schvaľuje návrh VZN 1/2019 

            Obecné zastupiteľstvo obce Čavoj podľa § 6 a §11 ods. 4 písm. d/ zákona  SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v platnom znení /ďalej len zákon o miestnych daniach/, s použitím 

niektorých ustanovení zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre obec 

Čavoj toto 

 

                             Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. 1/2019 

                                                            k miestnym daniam 

 

ktorým sa dopĺňa VZN  obce Čavoj č. 3/2016 o miestnych daniach, nasledovne: 

 

- Za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, pri 
ktorých sa uplatňuje sadzba 0,10 €/m2  - sú považované stavby, kde má aspoň jedna 
osoba trvalý pobyt v obci  /Článok 7, ods. 1, písm. a/ VZN 3/2016/ 

- Za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
pri ktorých sa uplatňuje sadzba 0,40 €/m2 – sú považované stavby, kde nemá žiadna 
osoba trvalý pobyt v obci  /Článok 7, ods. 1, písm. c/ VZN 3/2016/ 

 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5        Prítomní: 3      Za: 3      Proti: 0        Zdržali sa hlasovania: 0 



 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

 

Uznesenie 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo:  

a/ berie na vedomie:  

- Návrh – Prevádzkového poriadku pohrebiska a Domu smútku v obci Čavoj 

b/ schvaľuje návrh VZN 2/2019 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku 

v obci Čavoj spolu z Prílohou č. 1: Cenník poplatkov 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5     Prítomní: 3     Za:  3     Proti:   0            Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

a/ berie na vedomie: 

- informáciu p. starostky o zámere výstavby požiarnej zbrojnice 

b/ ukladá: 

- zabezpečiť verejné obstarávanie prostredníctvom spoločnosti Tendernet 

zodpovedná: starostka obce 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5    Prítomní:  3       Za:  3    Proti: 0       Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo 

a/ berie na vedomie: 



- informáciu o využívaní sály kultúrneho domu na športové aktivity 

b/ schvaľuje: 

- poplatok 1,- € za účasť na športových aktivitách v sále kultúrneho domu pre dospelú 

osobu. 

c/ ukladá:  

- zabezpečiť výber poplatku za účasť na športových aktivitách v sále KD s účinnosťou 

od 01.04.2019 

Zodpovední: Mgr. Anna Gulášová, Ing. Andrea Vážna, Ján Vaško 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5     Prítomní:  3        Za: 3      Proti : 0  Zdržali sa: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- informáciu  starostky o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely  

b/ schvaľuje 

- aby starostka obce na  služobné cesty používala súkromné osobné motorové vozidlo 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5          Prítomní:  3    Za: 3     Proti: 0      Zdržali sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie  46/2019 

Obecné zastupiteľstvo:  

a/ berie na vedomie: 

požiadavku poslancov: 

-   aby bola vykonaná kontrola všetkých vodojemov a aby boli všetky uzamknuté 

-   Vyzvať občanov aby si z obecných pozemkov odstránili všetok súkromný hnuteľný 

a nehnuteľný majetok 

b/ ukladá 



- Zabezpečiť vykonanie kontroly obecných vodojemov 

- Zaslať výzvy všetkým tým občanom ktorí majú na pozemkoch obce umiestnený 

súkromný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, najneskôr v lehote do 15.04.2019 

Zodpovedná: starostka obce 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5            Prítomní: 3       Za: 3      Proti:  0             Zdržali sa: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie 47/2019 

a/ berie na vedomie 

- Informáciu o dotáciach na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa v materskej škole 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce od 1.1.2019. 

b/ schvaľuje 

- Úpravu rozpočtu na rok 2019 na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ vo výške 

60.000,- € 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5     Prítomní: 3       Za: 3      Proti: 0       Zdržali sa: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

 


