
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 17.03.2022 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

 berie na vedomie: 
- Informáciu o uznášania schopnosti OZ, 

-  určenie zapisovateľky: Ing. Andrea Vážna 

- Určenie  overovateľov zápisnice: Ján Vaško,  

- Poslanec vedúci evidenciu hlasovania: Iveta Ďurníková 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 4 za: 4     proti: 0     zdržalo sa: 0 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 2/2022 

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 audítora k IUZ a k KUZ za rok 2020 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čavoj za rok 2021  

6. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj 

7. Žiadosť Kinet-u o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme 

8. Návrh  VZN č. 2/2022 o výške príspevku do fondu opráv verejného vodovodu  

9.  Schválenie zámeny pozemkov z parc. č 3014 o výmere 54 m2 k parc.č. 1651/1, ktorej vlast-

níkom je Ing. Roman Cvik a manželka, a z parc.č. 1651/1 k parc.č. 2953/1 – 157 m2 
10. Návrh  a zvolenie kandidátov na funkciu  prísediacich pri Okresnom súde v Prievidzi 

11. Rôzne 

12.  Diskusia 

13.  Návrh na uznesenie 

14.  Záver 
 

 
 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 4 za: 4     proti: 0     zdržalo sa: 0 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 



 návrhovú komisiu v zložení : Róbert Hurár,  

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 4 za: 4     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

- informáciu o kontrole plnenia uznesení 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5,  prítomní: 4 za: 4     proti: 0     zdržalo sa: 0 

 

JUDr. Anna Gulášová– starostka obce 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie  
- Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky zostavenej 

k 31.12.2020 

- Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej 

k 31.12.2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   4      Za: 4           Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 
  

Uznesenie č. 6//2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čavoj za rok 2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   4    Za: 4          Proti: 0   Zdržalo sa: 0 



 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- Návrh VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj, s tým že na ďalšom 

zasadnutí OZ bude návrh doplnený do finálnej podoby 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   4      Za: 4           Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- Žiadosť spoločnosti Kinet s.r.o. o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov 

nad povrchom zeme 

b/ schvaľuje 

- Návrh Kinet-u s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme, a súhlasí 

s umiestnením rozvodov, s tým že spoločnosť Kinet s.r.o.  bezplatne pripojí 

štyri web kamery na sieť pre potreby obce 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   4      Za: 4           Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- Návrh VZN č. 2/2022 o výške poplatku na vytváranie „účelovej finančnej 

rezervy“ na opravu verejného vodovodu 



b/ schvaľuje: 

- Návrh VZN č. 2/2022 o výške poplatku na vytváranie „účelovej finančnej 

rezervy“ na opravu verejného vodovodu 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   4      Za: 4           Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- Informáciu, že na schválenú budúcu zámenu pozemkov v zmysle GP č. 

79/2021 zo dňa 05.11.2021, ktorý vypracovala geoslužba -  Geoaxis, s.r.o., 

Štúrovo námestie 10464/36, Martin, s tým že z parc. č. 3014 – lesný pozemok, 

v k.ú. Čavoj,  evidovanej na LV č.1 bude odčlenená parc.č. 3014/2 o výmere 

54 m2, ktorej vlastníkom bude Ing. Roman Cvik a manž., a z parc.č. 1651/1 

bude odčlenená parc.č. 1651/4 o výmere 157 m2 ktorej vlastníkom bude obec 

Čavoj, nebolo podané odvolanie brániace zámene predmetných nehnuteľností 

b/ schvaľuje: 

-  zámenu pozemkov v zmysle GP č. 79/2021 zo dňa 05.11.2021, ktorý 

vypracovala geoslužba -  Geoaxis, s.r.o., Štúrovo námestie 10464/36, Martin, 

s tým že z parc. č. 3014 – lesný pozemok, v k.ú. Čavoj,  evidovanej na LV č.1 

bude odčlenená parc.č. 3014/2 o výmere 54 m2, ktorej vlastníkom bude Ing. 

Roman Cvik a manž., a z parc.č. 1651/1 bude odčlenená parc.č. 1651/4 

o výmere 157 m2 ktorej vlastníkom bude obec Čavoj, s tým že Romanovi 

Cvikovi a manželke nebude vyplatené  finančné vyrovnanie, 

- Náklady spojené s vypracovaním zámennej zmluvy a s  návrhom na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša obec Čavoj. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   4      Za: 4           Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 



a/ berie na vedomie: 

- Žiadosť Okresného súdu Prievidza o súčinnosť pri zabezpečovaní zvolenia 

kandidátov na funkciu prisediaceho na obdobie  r. 2022 -2026 

b/ schvaľuje: 

- Kandidátov na funkciu prisediaceho pri Okresnom súde Prievidza na obdobie r. 2022 

-2026, a to: Mária Vážneho a JUDr. Annu Gulášovú 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   5      Za: 5          Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- Informáciu starostky o poškodenej komunikácii pri zastávke v obci, a o potrebe 

vykonať opravu bezodkladne 

b/ ukladá: 

- Vykonať ohliadku kritického úseku a stanoviť postup prác 

Zodpovedný: Róbert Hurár           Termín: do 10 dní 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   5      Za: 5           Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- Informáciu o skutočnom počte obyvateľov a informáciu z výsledkov SOBD podľa ŠÚ 

b/ schvaľuje:  

- Používanie ako zdroja informácii databázu REGOB 

 

Hlasovanie poslancov: 



Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   5      Za: 5           Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- Žiadosť Jána Vaška  o prenájom časti pozemku z parc.3056/1 /na Zacharovom/ 

b/ ukladá: 

- Vykonať ohliadku konkrétneho miesta s určením výmery ktorá bude predmetom 

nájmu a vypracovať návrh nájomnej zmluvy 

Zodpovedný: Róbert Hurár, starostka obce         Termín: 30 dní 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   5      Za: 4           Proti: 0   Zdržalo sa: 1 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo: 

a/ berie na vedomie: 

- Informácie starostky obce  o  - zákone o sociálnej službe 

-  vypracovanej PD – rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 

- Množstve vyseparovaného odpadu za rok 2021 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5                 Prítomní:   5      Za: 5           Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

JUDr. Anna Gulášová – starostka obce 

 


