ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného dňa 6.5. 2015 o
19.00 hod.
__________________________________________________________________
Prítomní: poslanci: Anna Gulášová, Ing. Andrea Vážna, Peter Novotka, Róbert Hurár, Ján Vaško
Starosta: Ing. Ján Halaška
Občania: Lýdia Vlčeková, Bc. Ján Králik
Program: 1. Otvorenie
2. Overenie uznášania schopnosti
3. Určenie zapisovateľky zo zasadnutia a overovateľa zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesenia
6. Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme pozemkov pre Lesy SR, š.p.
7. Prerokovanie vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
8. Prerokovanie prípravy VZN
9. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle
zákona č. 307/2014 Zb.
10. Rôzne – informácia o situácii na OcÚ od 5.3.2015
- informácia o spracovaní účtovníctva obce za IV. štvrťrok 2014
- informácia o uzavretí zmluvy s HD s.r.o. Chrenovec – Brusno na
projektové práce
- Infromácia o uzatvorení zmluvy s Premier Consuilting spol. s.r.o. na
Spracovanie žiadostí na prostriedky z fondov EÚ na rekonštrukciu
KD
- Žiadosť Štefana Krpelana o prehodnotenie uznesenia z 5.3.2015
- Realizácia optických sietí s org. NASES Trnava
- Rozpočet obce na rok 2015
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 1./ Starosta otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia, s ktorým súhlasili.
K bodu č. 2./ Starosta skonštatoval, že zasadnutie je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní
všetci poslanci.
K bodu č. 3./ Starosta Ing. Ján Halaška navrhol za overovateľku zápisnice Ing. Andreu Vážnu, a
za zapisovateľku Anna Gulášovú. Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu č. 4./ Starosta Ing. Ján Halaška navrhol návrhovú komisiu v zložení: Róbert Hurár a Ján
Vaško. Návrh bol jednomyselne schválený.
K bodu č. 5./ Kontrola plnenia uznesení. Starosta skonštatoval, že uznesenia boli splnené, okrem
uznesenia č. 20/2015, ktoré ukladalo starostovi aby vyzval bývalého starostu Jána Novotku a p.
Annu Petrášovú, aby sa vyjadrili k zisteniam finančnej komisie. Títo tak do dňa zasadnutia obecného zastupiteľstva neurobili. Po vzájomnej dohode zastupiteľstvo navrhlo predĺžiť termín do
20.5.2015, zároveň odporučili starostovi aby preveril na Okresnej prokuratúre v Prievidzi možnosti
riešenia podozrenia z porušovania predpisov o účtovníctve.
K bodu č. 6./ Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme pozemkov s Lesy š.p. Starosta predložil
prítomným návrh zmluvy, ktorú predložili Lesy š.p., predmetom ktorej je prenájom konkrétne špecifikovaných pozemkov, ktoré si Lesy š.p. chcú prenajať, vzhľadom k tomu že budujú lesnú cestu, a

táto by zasahovala aj do pozemkov, ktoré patria obci. Poslanci s návrhom zmluvy súhlasili, žiadali
len aby nájomné bolo zvýšené na 1,- € za m2.
K bodu č. 7./ Prerokovanie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo po
vzájomnej dohode stanovili deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 15.6.2015.
Zároveň sa dohodli na kritériach, ktoré má splňať kandidát na kontrolóra.
K bodu č. 8./ Prerokovanie postupu prípravy VZN. Vzhľadom k tomu, že je nevyhnutné prepracovať v súčasnosti platné VZN a doplniť ho o poplatky, ktoré v ňom absentujú, preto obecné zastupiteľstvo uložilo Finančnej komisii pripraviť návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch obce,
Komisii obecného vodovodu a ŽP a VP pripraviť návrh VZN o poplatkoch súvisiacich s odberom
vody a prevádzkou miestneho vodovodu.
K bodu č. 9./ Starosta informoval poslanacov o „Zásadach podávania a preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014. Toto poslanci vzali na vedomie.
K bodu č. 10./ Rôzne: Starosta informoval o situácii na obecnom úrade od 5.3.2015. Obecný
úrad dostal nové počítače aj s novým programom, ktoré komplexne pokrýva požiadavky vedenia
celej agendy obecného úradu. Postupne sa v tomto programe začnú viesť všetky agendy: mzdy,
dane, účtovníctvo, evidencia obyvateľstva a pod..
Informácia o sprcovávaní účtovníctva za IV. štvrťrok 2014: predmetné účtovníctvo v súčasnosti
spracováva Ing. Andrea Vážna, s tým že už v najbližších dňoch bude ukončené. Spracováva ho následne po tom, čo firma Bc. Jána Králika, s ktorou bola podpísaná mandátna zmluva na vedenie
účtovníctva, toto zjavne nezvládla k spokojnosti obecného úradu.
Informácia o uzatvorení zmluvy s HD s.r.o. Chrenovec-Brusno na projektové práce. S touto firmou
uzatvoril Obecný úrad Čavoj zmluvu na zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
kultúrneho domu, posilňovne, revitalizácie asfaltového ihriska a rekonštrukciu obecného úradu. Na
základe týchto projektov sa bude obec uchádzať o finančné prostriedky z fondou EÚ.
Žiadosť Štefana Krpelana o prehodnotenie uznesenia z 5.3.2015, ktorým mu bolo uložené odstrániť
časti stavieb, konkrétne časť pivnice a časť garáže, ktoré zasahujú do obecných pozemkov. Pán Krpelan sa opätovne obrátil na obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o prehodnotenie uznesenia. Väčšina poslancov zastávala názor, že časti ktoré sú postavené na obecnom pozemku, treba odstrániť, na
druhej strane je nepochybné, že takýchto prípadov je v obci nespočetné množstvo, a bolo by nekorektné, aby bola odstránená len jedna stavba a ostatné nie. Túto problematiku bude musieť obecné
zastupiteľstvo riešieť v budúcnosti komplexne. Z tohto dôvodu sa jeho žiadosti vyhovelo.
Realizácia optických sietí s organizáciou NASES. Ide o národný projekt „zabezpečenie projektovo
inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach Slovenska“ v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu. Obecné
zastupiteľstvo túto informáciu vzalo na vedomie a poverilo starostu obce Ing. Jána Halašku na vykonanie akýchkoľvek právnych úkonov obce, ktoré nie sú v rozpore so záujmami obce pre účely
územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej
siete.
Rozpočet obce na rok 2015: nakoľko predchádzajúce zastupiteľstvo neschválilo rozpočet na rok
2015, obec sa riadi rozpočtovým provizóriom, ktorý vychádza z rozpočtu schváleného v predchádzajúcom volebnom období na obdobie troch rokov, ale bude nevyhnutné zostaviť nový rozpočet v
spolupráci s finančnou komisiou.
K bodu č. 11./ Diskusia: v diskusiie sa poslanci vyjadrovali k jednotlivým bodom programu.
Tiež hovorili o nevyhnutnej potrebe opravy miestnych komunikácii. Starosta navrhol aby spolu s
predsedom Stavebnej komisie – Róbertom Hurárom v najbližších dňoch prešli dedinu a vyhodnotili
naliehavosť jednotlivých úsekov a následne zostavili plán opráv.
Na základe sťažnosti Anny Lukáčovej, ktorá vyjadrila nespokojnosť so spracovaním mzdy, Anna
Gulášová toto tlmočila Bc. Jánovi Králikovi, s tým že ho žiadala aby tieto nedostatky odstránil v čo
najkratšom čase.

Ďalej sa poslanci venovali výstupu na Maguru, ktorý sa bude konať dňa 9.5.2015, s tým že si rozdelili úlohy nasledovne: Anna Gulášová zabezpečí občerstvenie – pivo , nealko a plastové poháre. Ján
Vaško občerstvenie vyvezie na Maguru a na Obšiar, tiež zabezpečí drevo na opekanie na Obšiari.
Po ukončení diskusie návrhová komisia predložila návrh uznesenia v nasledovnom znení:

Uznesenie z Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného
dňa 06.05.2015
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania zasadnutia.
Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo:
5, Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.
Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Robert Hurár a Ján Vaško a overovateľku zápisnice Ing. Andreu Vážnu
Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo:
5, Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.
Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo (OcZ) berie na vedomie:
1. informáciu o uznášania schopnosti,
2. informáciu o plnení uznesení z ostatného zastupiteľstva,
3. že za overovateľa zápisnice bol určený Peter Novotka a za zapisovateľku Anna Gulášová
4. návrh nájpmnej zmluvy medzi obcou Čavoj a Lesy SR, š.p. B. Bystrica
5. návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
6. prerokovanie postupu prípravy VZN obce
7. informáciu o:
- situácii na OcÚ od 05.03.2015
- spracovaní účtovníctva obce za 4. štvrťrok 2014,
- spracovaní účtovníctva obce za 1. štvrťrok 2015,
- o podanej žiadosti občanom Štefanom Krpelanom,
- oznámení Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby o realizácii optických
sietí

o uzavretí zmluvy s HD s.r.o. Chrenovec Brusno na projekčné práce
o uzavretí zmluvy obec Čavoj - Premier Consulting, spol. s r.o.
- nutnosti schváliť rozpočet obce na rok 2015
Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci:5 Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5,
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.

-

Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce Ing. Jánovi Halaškovi preveriť na Okresnej
prokuratúre v Prievidzi možnosti riešenia podozrenia z porušovania predpisov o účtovníctve.
Termín: do 31.05.2015
Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci:5 Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5,
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.

Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo k žiadosti Štefana Krpelana o opätovné prejednanie jeho požiadavky vo veci
postavenej garáže a pivnice na pozemku obce prijalo uznesenie:
OZ ruší uznesenie OZ č. 23/2015 a nahrádza ho nasledujúcim uznesením.
Stavby postavené žiadateľom na p. č. 2999/1, časť pivnice a časť druhej garáže môže žiadateľ zatiaľ
užívať s tým, že v prípade výzvy vlastníkom parcely č. 2999/1 na ich odtránenie, užívateľ ich odstráni v lehote najneskôr do 2 mesiacov od obdržania výzvy. Žiadateľ zároveň berie na vedomie, a
súhlasí s tým, že ak stavby neostráni sám, stavby odstráni vlastník pozemku č. 2999/1 na náklady
užívateľa.
Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci:5 Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5,
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.

Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Uznesenie č. 29/2015

Obecné zastupiteľstvo vo väzbe na prijaté uznesenie č. 28/2015 ruší uznesenie č. 23/2015 prijaté
OZ dňa 05.03.2015 v celom rozsahu.
Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci:5 Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5,
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.
Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dňom 06.05.2015 „Zásady podávania, preverovania
a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.“ s účinnosťou od 10.05.
2015
Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci:5 Za prijatie uznesenia hlasovalo: 5,
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.
Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo k návrhu Nájomnej zmluvyna nájom pozemkov vo vlastníctve obce v prospech Lesy SR, š.p. B. Bystrica prijalo uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nájmom časti pozemku parcela KN – C č. 3055 o výmere 70 m²,
k.ú. Čavoj a časti pozemku KN – č. 3069 o výmere 22 m², k.ú. Čavoj, spolu 92 m² v prospech Lesy
Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP č. 8, Bánska Bystrica, IČO: 36 038 351. pričom časti pozemkov budú využívané pri výstavbe novej lesnej cesty typu 2L – zvážnice, nájomná zmluva bude
uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2015 a cena nájmu bude 1,00 euro za jeden m².
Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo:
5, Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.
Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo:
1.
berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projrktu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z
verejných zdrojov v „bielych miestach Slovenska“ v rámci Operačného programu informatizácia
spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu

2.
poveruje štatutárneho zástupcu obce, starostu Ing. Jána Halašku na podpísanie akýchkoľvek
právnych úkonov obce ktoré nie sú v rozpre so záujmami obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.
Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo:
5, Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.
Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá:
1. Finančnej.... komisii pripraviť návrh VZN o miestných daniach a poplatkoch obce
Termín: 30.06.2015

Zodpovená: predsedkyňa komisie

2. Komisii obecného vodovodu a ŽP a VP pripraviť návrh VZN o poplatkoch súvisiacich s
odberom vody a prevádzkou miestného vodovodu
Termín: 15.06.2015

Zodpovená: predseda komisie

3. Komisii stavebnej pripraviť návrh postupnej opravy miestnych komunikácii
so stanovením spôsobu opravy, poradia opráv a odhadnutím nakladov na ich opravu
Termín: 15.06.2015

Zodpovená: predseda komisie

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo:
5, Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.
Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Uznesenie č. 34/2015
V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:
Obecné zastupiteľstvo
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
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 15.06.2015 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 14 dní pred dňom
konania voľby 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. Starostu obce Čavoj vykonaním otvárania obálok a kontrolou splnenia podmienok kandidátov za
prítomnosti 3 poverených poslancov schválených obecným zastupiteľstvom dňa 06.05.2015
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:
- Anna Gulášová
- Ing. Andrea Vážna
- Ján Vaško
Náhradník – Peter Novotka
Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 5, Za prijatie uznesenia hlasovalo:
5, Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0.
Ing. Ján Halaška
Starosta obce
Návrhová komisia: ...................................................
...................................................

................................................
Ing. Ján Halaška
Starosta
K bodu č. 12./ Záver: Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

____________________________
Starosta Ing. Ján Halaška

___________________________
Zapisovateľka : Anna Gulášová

___________________________
Overovateľ: Róbert Hurár

___________________________
Overovateľ: Ján Vaško

