
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 08.03.2017 

 
Uznesenie č. 1/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

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

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. 2/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia: 

1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti, určenie zapisovateľky a overovateľov zá-

pisnice. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Plnenie uznesení OZ zo dňa 14.12.2016. 

4. Prerokovanie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce. 

5. Prerokovanie predaja pozemkov obce, 

– Viliam Trepač a manželka Alena, vrátane vyjadrenia p. Madru 

– Ján Oravec 

– Klaudia Škadrová, 

1.  Prerokovanie žiadosti OFFROAD KLUBU Prievidza. 

2.  Rôzne: 

– informácia o riešení podnetu pani Hodálovej. 

– informácia  o výzve mesta Partizánske k znečisťovaniu ovzdušia pokusom v ENO             

Nováky, 

– informácia o liste predsedu vlády SR, 

– informácia o hodnotiacich ukazovateľoch obcí a miest pre rok 2016, 

– informáciu o ponuke na dodávku led svietidiel VO, 

– informácia o stave V3S a traktore, 

– podľa návrhov poslancov. 

1. Diskusia. 

2. Návrh uznesenia. 

3. Záver. 

 

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. 03/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Annu Gulášovú, Róberta 

Hurára 



 

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. 4/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Správu o plnení uznesenia OZ zo 14.12.2016 

 

b) schvaľuje 

nový termín plnenia uznesenia obec. zastupiteľstva č. 58/2016 zo dňa 30.11.2016 v ktorom 

starostovi obce odporučilo pripraviť vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra obce tak aby 

mohla byť voľba vyhlásená najneskôr do konca februára 2017. Nový termín na vyhlásenie 

voľby je stanovený do konca marca 2017. 
 

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. 5/2017 

 

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  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 07.06.2017 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, prí-

padne 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 vy-

hlásiť 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 adresu: 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 za-

písaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra. 

 

c/ poveruje 

1. Starostu obce Čavoj vykonaním otvárania obálok a kontrolou splnenia podmienok kandidá-

tov za prítomnosti  3 poverených poslancov schválených obecným zastupiteľstvom dňa 

08.03.2017. 
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. Monika Barbierik 

- Peter Novotka 

 Náhradník – Róbert Hurár 
 

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.  6/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 
Žiadosť OFFROAD KLUBU PRIEVIDZA o udelenie súhlasu na užívanie obecných komuni-

kácií počas konania „Stretnutia priateľov terénnych automobilov“ v dňoch 27.07.2017 – 

31.07.2017 

 

b) schvaľuje: 
Žiadosť OFFROAD KLUBU PRIEVIDZA na užívanie obecných komunikácií počas konania 

„Stretnutia priateľov terénnych automobilov“ v dňoch 27.07.2017 – 31.07.2017 v zmysle žia-

dosti zo dňa 08.02.2017 

 

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. 7/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

1. žiadosť  Viliama Trepača a manželky Aleny, Znievska č. 38 851 06 Bratislava 5 

o kúpu pozemku  p. č. 3156/2, k. ú. Čavoj, vodná plocha o výmere 16 m2 , vo vlastníc-

tve obce Čavoj,   

2. stanovisko  Miroslava Madru, Hradská 108, 821 07 Bratislava, vlastníka nehnuteľnosti 

priľahlej k pozemku p. č. 3156/2, k. ú. Čavoj, v ktorom vyjadruje nesúhlas s predajom  

pozemku  p. č. 3156/2, k. ú. Čavoj, vodná plocha o výmere 16 m2 , Viliamovi Trepa-

čovi a jeho manželke Alene. Časť uvedenej parcely využíva na parkovanie počas po-

bytu v nehnuteľnosti na p. č. 158, k. ú. Čavoj. Zároveň prejavil záujem a kúpu uvede-

ného úpozemku, alebo o jeho zámenu s p. č. 159/2 ktorá je v jeho vlastníctve a v sú-

časnosti je využívaná ako miestna komunikácia. 

 b) neschvaľuje   

1. predaj  pozemku  p. č. 3156/2, k. ú. Čavoj, vodná plocha o výmere 16 m2 , vo 

vlastníctve obce Čavoj  p.  Viliamovi Trepačovi a jeho manželke Alene, Znievska č. 

38 851 06 Bratislava 5 o kúpu ktorého požiadali opakovanou žiadosťou zo dňa 

20.02.2017, z dôvodu, že by sa obmedzil prístup k susednej nehnuteľnosti, p. č. 159/1, 

2. predaj  pozemku ani zámenu pozemkov   p. č. 3156/2, za p. č. 159/2 k. ú. Čavoj,   

p.Miroslavovi Madrovi, Hradská 108, 821 07 Bratislava, o kúpu, resp. zámenu ktorých  

prejavil vo vyjadrení zo dňa 22.02.2017 z dôvodu, že by sa zamedzil prístup na 

susednú nehnuteľnosť, p. č. 145, 

 

c) odporúča 

starostovi obce prerokovať kúpu p. č. 159/2 od Miroslava Madru 



 

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. 8/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Žiadosť  Jána Oravca,  bytom Čavoj 174 o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce,  reg. C KN: 

– par. č. 3041 zast. plocha o výmere 57 m2, k. ú. Čavoj, 
– novovytvoreného pozemku p. č. 3147/13 vodná plocha o výmere 258 m2, vzniknutého 

odčlenením z par. č. 3147/2 vodná plocha, 
– novovytvoreného pozemku p. č. 3150/2 zastavaná plocha o výmere 43 m2  vzniknutého 

odčlenením z p. č. 3150/1 zastavaná plocha.     
                                                                           

b) schvaľuje 
budúci predaj pozemkov. 

– par. č. 3041 zast. plocha o výmere 57 m2 

– novovytvoreného pozemku p. č. 3147/13 vodná plocha o výmere 258 m2, vzniknutého 

odčlenením z par. č. 3147/2 vodná plocha, v zmysle geometrického plánu č. 380/2014, 

vyhotoveného Geoslužbou Prievidza, s.r.o., M. Mišíka 19/A, 971 01 Prievidza, dňa 06.10.2014, 

overeného dňa 10.10.2014, 

–  novovytvoreného pozemku p. č. 3150/2 zastavaná plocha o výmere 43 m2  vzniknutého 

odčlenením z p. č. 3150/1 zastavaná plocha Jánovi Oravcovi, Čavoj 174. 

 

Predaj pozemkov realizovať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 

9a odst. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že žiadateľ o kúpu 

je vlastníkom stavieb realizovaných na kupovaných pozemkoch, ktoré zdedil po svojich 

rodičoch. 

 

Všetky náklady súvisiace s predajom pozemku znáša kupujúci, vrátane nákladov na 

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty kupovaných 

nehnuteľnosti,  ktorý zabezpečí kupujúci. 

 

Podmienkou predaja pozemkov obce žiadateľovi o ich kúpu je i odstránenie nelegálnej 

okružnej   píly na porez kmeňov stromov na rôzne rezivo, ktorá je postavená nad vodným 

tokom v rozpore so zákonom  č. 364/2004 z. z. o vodách. 

 

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. 9/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

žiadosť  Klaudie Škadrovej, Čavoj 188, o kúpu časti pozemku p. č. 3149, zastavaná plocha a 

nádvorie, k . ú. Čavoj vo vlastníctve obce, 

 

 b) neschvaľuje 
predaj časti  pozemku   p. č. 3149, zastavaná plocha a nádvorie, k . ú. Čavoj vo vlastníctve obce 

Klaudii Škadrovej Čavoj 188 

 

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. 10/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

– informáciu o riešení podnetu pani Hodálovej,  informáciu o výzve mesta Partizánske k zne-

čisťovaniu ovzdušia pokusom v ENO Nováky, informáciu o liste predsedu vlády SR,  informá-

ciu o hodnotiacich ukazovateľoch obcí a miest pre rok 2016, informáciu o ponuke na dodávku 

led svietidiel VO, informáciu o stave V3S a traktore, žiadosť predloženú zástupkyňou starostu 

p. A. Gulášovej od p. Holíka, vlastníka chalupy v Cobriale o opílenie miestnej komunikácie 

vedúcej k jeho chalupe, informáciu o tom, že občianka obce pani Paulína Ivinová č.d.145 sype 

popol z vykurovania  do miestného potoka, 

 b) odporúča starostovi 
1. po spojazdnení techniky s prihliadnutím na počasie, zabezpečiť opílenie miestnej ko-

munikácie vedúcej  do Cobriala 

2. vyzvať pani Paulínu Ivinovú č.d.145 aby prestala sypať popol z vykurovania  do miest-

ného potoka a doteraz navozený popol odstrániť do 31. marca 2017, 

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. 11/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

návrh poslancov na vyplatenie odmeny starostovi obce za odvedenú prácu v roku 2016 



b) schvaľuje 
vyplatenie odmeny starostovi obce za odvedenú prácu v roku 2016 vo výške 200 eur 

 

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 


