
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 26.06.2016 

 

Uznesenie č. 37/2016 

Obecné zastupiteľstvo 
 
b)schvaľuje 
 
program zasadnutia:     
1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 
2. Voľba návrhovej komisie. 
3. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2015. 
4. Prerokovanie „Návrhu všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj“. 
5. Žiadosť o kúpu časti parcely č. 3082 – zast. plocha a nádvorie. 
6. Rôzne: 
-          informácia o pozvaní na „Stretnutie spriatelených obcí“ 6. – 7.08.2016, 
-          informácia o vzdaní sa funkcie HK, 
-          informácia rokovaní s J. Halaškom a L. Oravcom o predaji pozemku zast. plocha a nádvorie par. 
č. 3149, o výmere 126 m2, 
-          podľa návrhu poslancov a aktuálnych potrieb.           
6.  Diskusia. 
7. Návrh uznesenia. 
8. Záver. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3,  za: 3,  proti: 0, zdržalo sa: 0 
 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 38/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie: 

Informáciu o uznášania schopnosti OZ, určenie zapisovateľky a overovateľa zápisnice. 

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

 
 
Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 39/2016 

Obecné zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie: 

a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2015, 

b) správu audítora k účtovnej závierke za rok 2015. 

b) schvaľuje: 
 

a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 – s výhradami 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 

 

  

 Bežné  príjmy spolu 301 350,00  

 z toho : bežné príjmy obce  289 689,00 

              bežné príjmy RO 11 661,00 

 Bežné výdavky spolu 288 535,29 

 z toho : bežné výdavky  obce  122 945,84 

              bežné výdavky  RO 165 589,45 

 Bežný rozpočet 12 814,71 

 Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

 z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

              kapitálové  príjmy RO 0,00 

 Kapitálové  výdavky spolu 0,00 

 z toho : kapitálové  výdavky  obce  0,00 

              kapitálové  výdavky  RO 0,00 

 Kapitálový rozpočet  0,00 

 Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 12 814,71 

 Vylúčenie z prebytku  1,72 

 Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 12814,71 

 Príjmy z finančných operácií 43,84 

 Výdavky z finančných operácií 3 480,00 

 Rozdiel finančných operácií - 3436,16 

 PRÍJMY SPOLU   301 393,84 



 VÝDAVKY SPOLU 292 015,29 

 Hospodárenie obce  9 378,55 

 Vylúčenie z prebytku 1,72   

 Upravené hospodárenie obce 9 376,83  

 

b) výsledok rozpočtového  hospodárenia za rok 2015 vo výške 9 376,83 €, 
c) použitie zostatku hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu obce vo 

výške 9 376,83,- €. 
 

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

 
 
Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 40/2016 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 
Informáciu o potrebe prijať „Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čavoj.“ 
 
b) schvaľuje: 
„Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Čavoj.“ 
 
Hlasovanie poslancov: 
Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3,  za: 3,  proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
 
Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 41/2016 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 
Žiadosť p. Anny Čičmancovej, bytom Partizánske o kúpu pozemku par. č. 3082 zast. plocha 
a nádvorie, vo vlastníctve obce. 
 

b) ukladá 
stavebnej komisií uskutočniť obhliadku na tvare miesta a posúdiť, či by prípadný predaj 
neobmedzoval prístup k pozemkom v súkromnom vlastníctve od miesta vstupu na cestu, smerom na 
Stanku. Po stanovisku komisie sa OZ k žiadosti vráti. 
Zodpovedný: Róbert Hurár, predseda komisie    Termín: do 20.07.2016 



 
Hlasovanie poslancov: 
Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3,  za: 3,  proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
 
Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č. 42/2016 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Informáciu o pozvánke zo spriatelenej obce Branišovce, ČR na stretnutie obcí v dňoch 06.08.2016 – 
07.08.2016 v Branišovciach. 

b) odporúča 

Starostovi obce  uskutočniť návštevu  spriatelenej obce Branišovce s účasťou  členov FS Vrchárka a 
futbalového oddielu 

Hlasovanie poslancov: 
Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3,  za: 3,  proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
 
Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 
Uznesenie č. 43/2016 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 
informáciu o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra, Ing. Pavla Herdu k 01.06.2016 
 
b) odporúča 
starostovi obce pripraviť podklady k výberovému konaniu na funkciu hlavného kontrolóra obce. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3,  za: 3,  proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
 
Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 
Uznesenie č. 44/2016 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 
informáciu o rokovaní starostu obce s občanmi obce Jozefom Halaškom a Libinom Oravcom 
vlastníkmi parciel č. 353, 354, 355, 356 o možnom predaji časti pozemku par. č. 3149 zastavaná 
plocha a nádvorie, miestná komunikácia, ktorá rozdeľuje pozemok v ich vlastníctve na dve časti. Pre 
obec je táto parcela nepotrebná a nevyužiteľná. O kúpu časti tejto parcely prejavila záujem aj vnučka 
p. Gizely Kováčovej, p. Škadrová. Užívajú susedný pozemok par. č. 357/1. 



 
b) odporúča 
starostovi obce rokovať s vlastníkmi parciel, ktoré susedia s parcelou č. 3149, o možnosti jej 
odpredaja v príslušnej výmere za cenu 6,00 €/m2 
 
Hlasovanie poslancov: 
Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3,  za: 3,  proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
 
Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 
 
Uznesenie č. 45/2016 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 
požiadavky prednesené p. Viliamom Halaškom 
 
b) odporúča 
starostovi obce oznamovať konanie OZ prostredníctvom obecného rozhlasu v čase zverejnenia 
pozvánky na úr. tabuli a webe obce. 
 
 
Hlasovanie poslancov: 
Poslancov celkom: 5,  prítomní: 3,  za: 3,  proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
 
Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 
 


