
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 29.09.2017 

 

Uznesenie č. 50/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

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

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. 51/2017 

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 26.06. a 30.08.2017 

4. Informácia k voľbe hlavného kontrolóra obce. 

5. Prerokovanie  VZN č.02/2017 o umiestňovaní volebných plagátov. 
6. Prerokovanie VZN č. 03/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

obcou.         
7. Prerokovanie  žiadosti o kúpu časti pozemku p. č. 3149:                                                                  

- maloleté Karolína Škadrová a Kristína Škadrová, zastúpené matkou Klaudiou  

Škadrovou,  

-  Libín Oravec                                                                                                                                              

- Jozef Halaška, Ján Halaška, Ing. Helena Miková, rodená Halašková                                              

8. Prerokovanie žiadosti o kúpu  pozemku p. č. 3156/8:                                                                    

- Mária Gážiková.                                                                                                                                      

9. Prerokovanie požiadavky spoločnosti Ecogreen Čavoj na čiastočnú úhradu nákladov 

na opravu cesty do Podlánu.                           

10. Prerokovanie a schválenie I. úpravy rozpočtu obce na rok 2017.   

11. Rôzne:           

- informácia o zámere postupne vysporiadávať pozemky obce v užívaní iných  osôb,                                                                                                                                                         

12.  Diskusia.                             

13.  Návrh uznesenia.          

14. Záver. 
 

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 

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


Uznesenie č. 52/2017 

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

 

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. 53/2016 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Správu o plnení uznesenia OZ z 26.06. a 30.08.2017 

 

 

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. 54/2017 

Obecné  zastupiteľstvo 

a/ berie na vedomie 

Informáciu, že do vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra obce sa nikto neprihlásil, 

b/ odporúča 

starostovi obce  na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  pripraviť nové  vyhlásenie  

voľby hlavného kontrolóra  

 

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.  55/2017 

Obecné zastupiteľstvo 



a) berie na vedomie 

Návrh na schválenie  VZN č.02/2017 o umiestňovaní volebných plagátov. 

b) schvaľuje: 

Schvaľuje   VZN č.02/2017 o umiestňovaní volebných plagátov. 

 

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.  56/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

Návrh na schválenie VZN č. 03/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obcou. 

b) schvaľuje: 

VZN č. 03/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obcou. 

 

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. 57/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

žiadosti o kúpu  časti pozemku p. č. 3149:                                                                               

-  maloleté Karolína Škadrová a Kristína Škadrová, zastúpené matkou Klaudiou Škarovou,                                                                                                                                              

-  Libín Oravec                                                                                                                                              

-  Jozef Halaška, Ján Halaška, Ing. Helena Miková, rodená Halašková   

b) schvaľuje   

budúci predaj pozemkov ktoré vzniknú odčlenením z p. č. 3149 v prospech žiadateľov, 

s podmienkou, že sa žiadatelia budú podieľať každý vo výške 1/4 na nákladoch na 

vyhotovenie geometrického plánu a vypracovanie znaleckého posudku o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku. 

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


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 

parcela č. 3149 slúžila v minulosti ako prístupová cesta ktorá prechádzala medzi pozemky vo 

vlastníctve žiadateľov. V súčasnom období už túto funkciu neplní a tak neprirodzene pozemky 

žiadateľov rozdeľuje. Predajom novovzniknutých pozemkov z pozemku p. č. 3149 budú 

predané pozemky tvoriť funkčný celok s pozemkami žiadateľov. 

 

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. 58/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

- žiadosť o kúpu  pozemku p. č. 3156/8 pre  Mária Gážiková a žiadosť o kúpu pozemku 

p.č. 3156/3 pre Anna Novotná                                                                                                                                         

b) schvaľuje   

- budúci predaj pozemku p. č. 3156/8, vodná plocha o výmere 79 m2 k. ú. Čavoj 

v prospech žiadateľky Márie Gažikovej s podmienkou, že na vlastné  náklady zabezpečí 

vypracovanie znaleckého posudku o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a bude znášať i ostatné 

náklady súvisiace s predajom. 
 

- budúci predaj pozemku p. č. 3156/3, vodná plocha o výmere 47 m2 k. ú. Čavoj 

v prospech žiadateľky Anny Novotnej s podmienkou, že na vlastné  náklady zabezpečí 

vypracovanie znaleckého posudku o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a bude znášať i ostatné 

náklady súvisiace s predajom. 
 

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 

predmetné pozemky boli odčlenené z pozemku p. č. 3156, vodná plocha, ktorý v minulosti 

slúžil ako prívodný kanál vody, náhon na vodný mlyn. V súčasnosti už pozemok túto funkciu 

neplní a netečie nim ani voda. Pozemok je obcou nevyužiteľný.  Žiadateľky o kúpu sú 

vlastníčky susediacich nehnuteľnosti a kúpou pozemku by sa takto vytvoril jeden funkčný 

celok. 

 

 

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. 59/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Požiadavku spoločnosti Ecogreen Čavoj na čiastočnú úhradu nákladov na opravu cesty 

do Podlánu vo výške 50 % z celkovo vynaložených nákladov, t. j. 1600 eur.                                                                                                                                            

b) schvaľuje 

Čiastku 800 eur, t. j. 25 %  zo sumy 3 200,- eur  celkovo vynaložených nákladov ako 

podiel obce na oprave obecnej komunikácie do Podlánu. Čiastka bude uhradená na 2x, po 400 

eur. 

 

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. 60/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Informáciu o nutnosti uskutočniť I. úpravu rozpočtu obce pre rok 2017 .                                                                                                                                             

b) schvaľuje 

I. úpravu rozpočtu obce pre rok 2017  

 

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. 61/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

- informácia o zámere postupne vysporiadávať pozemky obce v užívaní iných osôb       

b) odporúča  



- starostovi obce pokračovať v zámere postupného vysporiadávania pozemkov obce v užívaní 

iných osôb 

 

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 

 

 

 

 

Návrhová komisia                 ....................................................................... 

       Ing. Monika Barbierik 

 

    ...................................................................... 

             Róbert Hurár 


