
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 06.06.2017 

Uznesenie č. 22/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

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

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

Uznesenie č. 23/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia: 

1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 
2. Voľba návrhovej komisie. 
3. Plnenie uznesení OZ zo dňa 08.03.2017 
4. Informácia k voľbe hlavného kontrolóra obce. 
5. Prerokovanie protestu prokurátora. 
6.  Dodatok č.1 k VZN č.4/2015. 
7. VZN č. 1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území  obce Čavoj. 
8. Prerokovanie prípravy kultúrno spoločenského dňa obce: 
      –  termín 15.07.2017, miesto konania, program, hudba, občerstvenie 
9. Rôzne: 
-      informácia o preverení možnosti predaja pozemku p. V. Trepačovi s manž., 
- informácia  k ponuke na predaj pozemkov vytvor. z p. č. 3149 – Halaškovci. L. Oravec    
-      informácia o novej výzve z prostriedkov EÚ, 
- informácia o ponuke na modernizáciu VO, 
- informácia o oprave obecného vodovodu, 
-   informácia o možnosti prezentovať trad. jedlá z Čavoja na Hornonitr. folkl. Slávnos   

tiach v Prievidzi a na Letných slávnostiach rudnianskej a belianskej doliny, 
- informácia o preverení hranice medzi pozemkami p. č. 286/2, p. Grom a p.č. 3018, 
obec Čavoj, 

         -  informácia o iniciatíve skupiny mladých občanov v obci o rozhodnutí založiť dobro-
voľný hasičský zbor v obci 
10.  Diskusia. 
11.  Návrh uznesenia. 
12. Záver. 
 
Hlasovanie poslancov: 

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

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

http://cavoj.sk/?aktualita_id=264


Uznesenie č. 24/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : A. Gulášová, J. Vaško 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

Uznesenie č. 25/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

      Informáciu o plnení uznesení OZ od 08.03. - 31.03.2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

Uznesenie č. 26/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

      Informáciu o podanom proteste prokurátora proti časti VZN č. 4/2015 o poskytovaní 

dotácii obcou. 

 

b/ schvaľuje 

    Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Čavoj. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,                   

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

Uznesenie č. 27/2017 

Obecné  zastupiteľstvo 

a/ berie na vedomie 

Návrh na schválenie VZN č. 1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území  obce Čavoj. 

b/ schvaľuje 

VZN č. 1/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území  obce Čavoj. 



 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,                   

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

Uznesenie č.  28/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

     Informáciu o zámere zorganizovania celodenného kultúrno- spoloč.  podujatia v obci počas 

prázdnin. 

b) schvaľuje: 

      Zámer zorganizovať celodenné kultúrno- spoloč.  podujatia v obci počas prázdnin: 

- termín 15.07.2017 
- miesto konania – priestor za starou krčmou 
- program + hudba 
- občerstvenie 

 

c) ukladá 

Komisii kultúry organizačne zabezpečiť  kultúrno – spoloč. podujatie v obci počas prázdnin  

na deň 15.07.2017. 

Zodpovedný: Peter Novotka, predseda komisie        Termín: počas prípravy a konania poduja-

tia 

Hlasovanie poslancov: 

Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,                   

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

Uznesenie č. 29/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

     - informáciu o preverení možnosti predaja pozemku p. V. Trepačovi s manž., 
     - informáciu  k ponuke na predaj pozemkov vytvor. z p. č. 3149 – Halaškovci. L. Oravec, 
     - informáciu o novej výzve z prostriedkov EÚ, 
     - informáciu o ponuke na modernizáciu VO, 
    - informáciu o oprave obecného vodovodu, 
     - informáciu o možnosti prezentovať trad. jedlá z Čavoja na Hornonitr. folkl. slávnostiach           

      a na Letných slávnostiach rudnianskej a belianskej doliny 09.07.2017, 

     - informáciu o preverení hranice pozemku p. č. 286/2 vo vlastníctve Marcela Groma  a p.   



       č. 3018 vo vlastníctve obce, 

     - informáciu o iniciatíve skupiny mladých občanov v obci o rozhodnutí založiť dobrovoľný 

hasičský zbor v obci, 

 

b) odporúča starostovi 

1. písomne oznámiť  návrh obecného zastupiteľstva na predaj časti  pozemku V. 

Trepačovi a manželke Alene tak, že obec časť pozemku vo vlastníctve obce a užíva ju 

V. Trepáč a manž. Alena odpredá užívateľom a časť pozemku ktorá je vo 

vlastníctve a ktorú užíva obec, obec odkúpi. Na vyhotovení potrebného GP sa obec bude na 

nákladoch podieľať 50 % - tami.  

 

      2.   prerokovať návrh na predaj pozemkov ktoré by vznikli odčlenením z p. č. 3149, k. ú. 

            Čavoj vlastníkom priľahlých pozemkov p. č. 352, 353, 356, 357/1 za cenu 6 eur za m2,   

            pričom každý z účastníkov sa bude podieľať rovnakým dielom na nákladoch za   

            vyhotovenie GP. 

  

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

 Ing. Ján Halaška – starosta obce 

Uznesenie č. 30/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

 

         informáciu o tom, že na vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra 

obce sa nikto neprihlásil, 

b) odporúča starostovi 

         pripraviť podklady na vyhlásenie nového výberového konania na funkciu kontrolóra 

obce. 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 


