
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 26.06.2017 

 

 

Uznesenie č. 31/2017 

 

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. 32/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ: 

 

1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 
2. Voľba návrhovej komisie. 
3. Plnenie uznesení OZ zo dňa 06.06.2017 
4.  Prerokovanie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce. 
5. Oboznámenie s Auditom individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2016. 
6.  Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce. 
7. Informácia o pripravovanej rekonštrukcii strechy ZŠsMŠ a schválenie zmluvy 

s dodávateľom prác. 
8. Prerokovanie a schválenie Zmluvy o dielo o poradenstve pri Oper. programe.  kvalita 

životného prostredia. 
9. Rôzne:  
     - informácia o priebehu príprav letného dňa obce 

     - informácia o návrhu rozpočtu SOÚ Nováky 

     - Informácia o liste z MF SR 
     - podľa návrhov poslancov.        
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 



 

Uznesenie č. 33/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ing. M. Barbierik, R.Hurár  

 

 

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. 34/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Informáciu o plnení uznesení OZ zo 06.06.2017  

 

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. 35/2017 

 

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 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 29.09.2017 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, 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 26.06.2017. 

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: 3, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 3, 

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:0, Zdržalo sa: 0 

 

 

Ing. Ján Halaška  

starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 36/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a/ berie na vedomie 

 

Informáciu o uskutočnenom audite individuálnej účt. Závierky obce za rok 2016 vrátane 

Správy audítora k účtovnej závierke za rok 2016. 
 

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. 37/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo 

a/ berie na vedomie 

 

Správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2016, 

 b) schvaľuje 

1.  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016  

 

 

 



 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 
 

Bežné  príjmy spolu 342 870,53  

z toho : bežné príjmy obce  330 582,36 

             bežné príjmy RO 12 288,17 

Bežné výdavky spolu 317 684,85 

z toho : bežné výdavky  obce  138 663,12 

             bežné výdavky  RO 179 021,73 

Bežný rozpočet 25 185,68 

Kapitálové  príjmy spolu 780,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  780,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 3337,40 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  3 337,40 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -2 557,40 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 22 628,28 

Vylúčenie z prebytku  1 543,87 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 21 084,41 

Príjmy z finančných operácií 0,00 

Výdavky z finančných operácií 13 630,00 

Rozdiel finančných operácií - 13 630,00 

PRÍJMY SPOLU   343 650,53 

VÝDAVKY SPOLU 334 653,25 

Hospodárenie obce  8 998,28 

Vylúčenie z prebytku 1 543,87   

Upravené hospodárenie obce 7 454,41 

 

b)  výsledok rozpočtového  hospodárenia za rok 2016 vo výške 7 454,41 €, 

c) použitie zostatku hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 

7 454,41,- €. 



 

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. 38/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie 

Informáciu o pripravovanej oprave havarijného stavu strechy ZŠsMŠ 

 

b) schvaľuje: 

Zmluvu o dielo č. 13/06/2017 – 2 so spoločnosťou MV staving, a.s. Prievidza  na predmet 

„Oprava havarijného stavu Základnej školy – krov, strešná krytina, elektroinštalácie“ 

 

 

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. 39/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

Informáciu o Zmluve o dielo o poradenstve pri operačnom programe Kvalita živ. prostredia 

so spoločnosťou EPIC Solutions s.r.o. Komárno. 

 

b) schvaľuje: 

Zmluvu o dielo č. 165/2017 so spoločnosťou EPIC Solutions s.r.o. Komárno  

  na predmet zmluvy poradenstvo pri implementácii projektu „Zníženie energetickej nároč-

nosti objektu OÚ Čavoj“. 

 

 

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. 40/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

- informáciu o príprave letného dňa obce 

- informáciu o návrhu rozpočtu SOÚ Nováky 

- informáciu o liste z Ministerstva financií SR 
 

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. 41/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) berie na vedomie 

- informáciu o Výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP z Operačného programu 

Kvalita životného prostredia č. 23, zameranú na Podporu predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov. Kód výzvy: OPKZP-PO1- SC111-2017-23.  

 

b) schvaľuje 

1.  Zabezpečenie (obstaranie) záhradných kompostérov na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu zo záhrad pre domácnosti obce Čavoj prostredníctvom Regionálneho 

združenia obcí Magura - Strážov, ktorého je obec Čavoj členom.  

2.  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok riadiacemu orgánu MŽP SR pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia SR, zameranú na Podporu predchádzania 

vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-

2017-23. Názov projektu: „Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho 

združenia obcí Magura - Strážov“ prostredníctvom Regionálneho združenia Magura - Strážov, 

ktorého je obec Čavoj členom.  

3. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Obstaranie záhradných 

kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura - Strážov“ za obec Čavoj vo 

výške 1650,00 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu.  

4. Alikvotné spolufinancovanie výdavkov Regionálneho združenia obcí Magura - 

Strážov súvisiace s realizáciou projektu „Obstaranie záhradných kompostérov pre obce 

Regionálneho združenia obcí Magura - Strážov“.  

 

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. 42/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo konané dňa 26.06.2017: 

 

V bode a) schvaľuje  

 

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 a   

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

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

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 v cene 6,00 Eur za 

1 m2 
 

Na stanovenie všeobecnej hodnoty predávaných nehnuteľnosti bol použitý vyhotovený 

znalecký posudok číslo 187/2017 zo dňa 07.06.2017 znalcom v odbore stavebníctvo Ing. 

Miroslavom Hamáčkom, Ev.č. znalca: 911017, ktorý bol vyhotovený pre potreby predaja  

nasledovne: 

– p.č. 3147/13 o výmere 258 m2 celkom 926,22 Eur ( 1 m2 3,59 eur) 

– p.č. 3150/2 o výmere 43 m2 celkom 154,37 Eur ( 1 m2 3,59 eur) 

– p.č. 3041 o výmere 57 m2 celkom 204,63 Eur ( 1 m2 3,59 eur) 

 

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. 

 

Všetky náklady súvisiace s predajom pozemkov znáša kupujúci. 

Hlasovanie poslancov: Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 4, Za prijatie uznesenia 

hlasovalo: 4,  Proti prijatiu uznesenia hlasovalo : 0, Zdržalo sa: 0 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 80 % všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Čavoj. 

 

Ing. Ján Halaška  

   starosta obce 


