
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného
dňa 30.08.2017

Uznesenie č. 43/2017

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. 44/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ:

 1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti, určenie zapisovateľky a 
overovateľov zápisnice.

 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Prerokovanie a schválenie spolufinancovania výstavby Hasičskej zbrojnice.
 4. Rôzne: 
      - informácia o pobyte šachistov v ZŠsMŠ Čavoj,
      - informácia o zámere kúpiť motorové vozidlo Renault Laguna,
      - informácia o podpísaní zmluvy s ÚPSVaR o dobrovoľníckej činnosti
     -  informáciu o cenových ponukách na dodávku dezinfekčných zariadení vody 

vo vodojemoch a o dezinfekcii vodojemov a vodovodu z Hluchej
      - o žiadosti Viliama Halašku a Magdalény Laginovej o vydanie stanoviska 

k predaju poľnohospodárskych pozemkov.
 5.  Diskusia.
 6.  Návrh uznesenia.
 7. 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
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Uznesenie č. 45/2017

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. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie

informáciu o Výzve číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
2017 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky

b) schvaľuje

1. Podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výzva č. VII. Prezídia 
HZZ.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Čavoj schvaľuje sumu spolufinancovania projektu 
„VÝSTAVBA HASIČSKEJ ZBROJNICE“ zo strany obce Čavoj, z celkových 
oprávnených výdavkov vo výške  min. 5% t. j. vo výške min. 8 923,80 € vrátane DPH.

Rozpočet projektu s DPH:                                                                       178 476,37 
€

Spolufinancovanie projektu obcou vo výške min 5% s DPH:                  8 923,80 
€

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. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo:
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a) berie na vedomie
      informáciu o medzinárodnom pobyte mladých šachistov v rámci projektu Erasmus

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. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie

informáciu o nutnosti kúpiť dezinfekčné zariadenia na dezinfekciu pitnej 
vody dodávanej z obecných vodovodov, ako aj nevyhnutnom vykonaní 
dezinfekcie vodojemov i vodovodného potrubia na vodovode z Bielej vody 
i vodovode z Hluchej, 

b) schvaľuje
                dodávku a montáž dezinfekčných zariadení pitnej vody pre vodovod 
z Hluchej i     
                 vodovod z Bielej vody.
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. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie

informáciu o zámere kúpiť ojazdené motor. vozidlo Renault Lagúna rok 
výroby 2002 i o vstupných nákladoch na nevyhnutnú opravu vo výške cca 
300,00 eur,

b) schvaľuje
                    kúpu ojazdeného motor. vozidla Renault Lagúna rok výroby 2002, v cene 
900,00 eur, i náklady na jeho opravu vo výške cca 300,00 eur

Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, Prítomní poslanci: 3, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 3,
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Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0

Ing. Ján Halaška
starosta obce
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