
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 13.12.2019 

Uznesenie č. 107/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
- Informáciu o uznášania schopnosti OZ, 

-  určenie zapisovateľky: Ing. Andrea Vážna  

- Určenie  overovateľov zápisnice: Iveta Ďurníková  

- Poslanec vedúci evidenciu hlasovania: Juraj Vlček 

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

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č.108/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa o výsledku kontroly vykonanej NKÚ, zameranej na dodržiavanie GDPR 
5. Schválenie VZN 4/2019 o miestnych daniach a poplatkoch 
6. Návrh rozpočtu na rok 2020 
7. Prerokovanie žiadostí: Tobias Kučera 
                                              Ľuboš Vinek a manž. 
                                              Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina 
8. Návrh na schválennie budúcej kúpy pozemku parc.č. 1651/3 o výmere 67 m2 v kat.úz. obce 
Čavoj v podiele 4/5 

9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Návrh na uznesenie 
12. Záver        

 

 

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

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 



Uznesenie č. 109/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 návrhovú komisiu v zložení : Peter Krištof, Juraj Vlček 

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

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 
Uznesenie č. 110/2019 

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 

 

Mgr. Anna Gulášová– starostka obce 

 

Uznesenie č. 111/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

a/ berie na vedomie 

- Správu o výsledku kontroly vykonanej NKÚ, zameranej na dodržiavanie GDPR 

b/ schvaľuje 

- Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR 

- Uzavretie zmluvy so spoločnosťou BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 
Žilina,  na poskytovanie služieb zameraných na dodržiavanie GDPR 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5             prítomní: 3       Za: 3     Proti: 0       Zdržalo sa: 0  

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 



Uznesenie č. 112/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo  

A/ berie na vedomie  
-  Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatkoch  

 

B/ schvaľuje  
-  Schvaľuje VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatkoch  

 

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. 113/2019  

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) berie na vedomie  
Návrh rozpočtu obce Čavoj na rok 2020; 

 

b) berie na vedomie  
Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2021 a 2022; 

 

c) schvaľuje 
Rozpočet obce Čavoj bez programovej štruktúry na rok 2020 a návrhy rozpočtu na roky 2021 

a 2022 

Návrh rozpočtu na rok: 2020 2021 2022 

Kapitálové príjmy: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Kapitálové výdavky: 46 00,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bilancia kapitálového rozpočtu: - 46 000,00 € 0,00 € 0,00 €, 

Bežné príjmy: 364 770,00 € 369 167,00 € 369 167,00 € 

Bežné výdavky 347 490,00 € 345 887,00 € 345 887,00 € 

Bilancia bežného rozpočtu: 17 280,00 € 23 280,00 € 23 280,00 € 

Finančné operácie príjmové: 46 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Finančné operácie výdavkové: 17 280,00 € 17 280,00 € 17 280,00 € 



Bilancia finančných operácií: 28 720,00 € -17 280,00 € - 17 280,00 € 

Príjmy celkom: 410 770,00 € 369 167,00  € 369 167,00 €  

Výdavky celkom: 410 770,00 € 363 167,00 € 363 167,00 € 

Účtovný prebytok/ schodok: 0,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 

Prebytok/schodok hospodárenia 

obce po vylúčení finančných operácií 
- 28 720,00 € 23 280,00 € 23 280,00 € 

 

d)   schvaľuje 
Bežné výdavky rozpočtu obce Čavoj rozpísané na úrovní kategórii : 610, 620, 630, 640 a 650; 

 

e) schvaľuje 

Nerovnomerné čerpanie rozpočtu obce Čavoj na rok 2020 na poskytnutie transferov 

rozpočtovej organizácii obce; 

 

f) schvaľuje  
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a v súlade s § 11 odsekom 4 písmena b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  kompetenciu starostu obce 

vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami ktorými 

sú: 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. presun rozpočtových 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky; 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie  

a viazanie príjmov; 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena c) zákona č. 583/2004 Z .z. povolené prekročenie  

a viazanie výdavkov; 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena d) zákona č. 583/2004 Z.. povolené prekročenie 

a viazanie finančných operácii. 

 

g) schvaľuje 
Viacročný rozpočet obce Čavoj bez programovej štruktúry na rok 2021 a 2022 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Mgr. Anna Gulášová  – starostka obce 

 

Uznesenie č. 114/2019  

 

Obecné zastupiteľstvo: 



a/ berie na vedomie: 
- Žiadosť Tobiasa Kučeru 
- Ľuboša Vineka a manželky 
- Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina 

b/ ukladá 
- Starostke obce, vyzvať Vinekových, aby sa zdržali konania, ktorým obťažujú susedov 

 
 
c/ neschvaľuje 
- Žiadosť Ľuboša Vineka a manželky o povolenie zníženia miestnej komunikácie na 

parc.č. 3047 pod jej doterajšiu úroveň 
 
d/ schvaľuje 
- Dohodu o náhrade majetkovej újmy a primeranej jednorázovej náhrade so Stredoslo-

venskou distribučnou a.s. Žilina – kompenzácia za realizáciu stavby „1651 – Čavoj – 
časť Košárovci – zaústenie DTS – Krpeance, UV“ 

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

 

Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 115/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie 

- Návrh starostky obce o potrebe odkúpenia pozemku parc.č. 1651/3 o výmere 67 m2. v kat. 
úz. obce Čavoj v podiele 4/5. Obec je vlastníkom podielu 1/5 na danej nehnuteľnosti, ktorá 
tvorí prístupovú cestu k vodojemu v časti obce Biela Voda. 

b/ schvaľuje 

- Budúcu kúpu pozemku registra C KN, parc.č. 1651 o výmere 67 m2, v kat. úz. obce Čavoj 
v podiele 4/5 

         c/ ukladá 

- Vypracovať návrh kúpnej zmluvy k predmetnej nehnuteľnosti 

Zodpovedná: starostka obce                        Termín: do nasledujúceho zastupiteľstva 

 

 
 



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

 
 
Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 
 
Uznesenie č. 116/2019 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie 

- Podnet Márie Zaťkovej 

- Sťažnosť p. Malíka 

- Informáciu starostky o činnosti obecného úradu a pripravovaných projektoch a akciách      

b/ neschvaľuje 
vybudovanie oporného múrika v zmysle žiadosti p. Dušana Malíka, s tým že úpravou 
miestnej komunikácie nedošlo k zásahu do jeho pozemku.  

 
 
c/ ukladá 

- informovať p. Malíka o stanovisku OZ a ďalšom postupe pri zabezpečení svahu 

- vykonať ohliadku stavebnou komisiou v zmysle žiadosti p. Zaťkovej, a následne stano-
viť ďalší postup 

 Termín: do 30 dní                      Zodpovedná: starostka obce 

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

 

Mgr. Anna Gulášová– starostka obce 

 

Uznesenie č. 117/2019 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

- informáciu starostky obce o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z pro-
striedkov EÚ, z enviromentálneho fondu, na rekonštrukciu kultúrneho domu, v sume 
214.000,00 € 

 



b) schvaľuje 

- spoluúčasť obce pri financovaní predmetného projektu vo výške najmenej 5% z celko-
vej sumy 

 
 

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

 
 
Mgr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

     

 
 


