
 Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného 

dňa 07.12.2017 

 

Uznesenie č. 62/2017 

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. 63/2017 

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 29.09.2017 

4. Prerokovanie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce. 

5. Analýza výchovno – vyučovacích výsledkov ZŠsMŠ za školský rok 2016/2017. 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2018. 

7. Prerokovanie žiadostí o kúpu  časti pozemkov p. č. 3025/6, 3025/7 a 3027. 

8. Prerokovanie a schválenie dodatku č.§ 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu. 

9. Prerokovanie Žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.  

10. Prerokovanie použitia prostriedkov Rezervného fondu obce. 

11. Rôzne:           

 - informácia o prehodnotenie stanoviska k predaju pozemku – A. Čičmancová,              

              Partizánske. 

            - Žiadosť o opravu cesty – manž. Bobčákovi, Lipt. Mikuláš. 

 - Žiadosť o premeranie cesty – H. Novotková Čavoj 

 - informácia o zámere uzavrieť zmluvu o právnej pomoci,  

 - informácia o Žiadosti o zrušenie racionalizačných opatrení ZŠsMŠ. 

            - Návrh naj. zmluvy – Agroma Chvojnica 

 - schválenie dotácie DHZ Čavoj vo výške 500 eur 

 - Zmluva o nájme dopravného prostriedku – VZP Ávia PM 13 

 - návrh na privítanie Nového roka 01.01.2018 o 17:00 h na asfaltovom ihrisku                                                                                                                                             

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 



Uznesenie č. 64/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : A. Gulášová, P. Novotka 

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. 65/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Správu o plnení uznesenia OZ z 29.09.2017 

 

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. 66/2017 

Obecné  zastupiteľstvo 

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 

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 28.03.2018 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 07.12.2017. 

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: 4, Za prijatie uznesenia hlasovalo: 4,  Proti prijatiu 

uznesenia hlasovalo: 0, Zdržalo sa: 0 

 

Ing. Ján Halaška – starosta obce 

 

Uznesenie č.  67/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

Analýzu výchovno – vyučovacích výsledkov ZŠsMŠ Čavoj za školský rok 2016/2017. 

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.  68/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

a) berie na vedomie  
Návrh rozpočtu obce Čavoj na rok 2018; 

 

b) berie na vedomie  
Návrh rozpočtu obce Čavoj na roky 2019 a 2020; 

 

c) schvaľuje 
Rozpočet obce Čavoj bez programovej štruktúry na rok 2018  



 

Kapitálové príjmy: 0,00 € 

Kapitálové výdavky: 0,00 € 

Bilancia kapitálového rozpočtu: 0,00 € 

Bežné príjmy: 461 490,00 € 

Bežné výdavky 444 210,00 € 

Bilancia bežného rozpočtu: 17 280,00 € 

Finančné operácie príjmové: 0,00 € 

Finančné operácie výdavkové: 17 280,00 € 

Bilancia finančných operácií: -17 280,00 € 

Príjmy celkom:  461 490,00 € 

Výdavky celkom:  461 490,00 € 

Bilancia rozpočtu celkom: 0,00  

 

d)   schvaľuje 
Bežné výdavky rozpočtu obce Čavoj rozpísané na úrovní kategórii : 610, 620, 630, 640 a 650; 

 

e) schvaľuje 

Nerovnomerné čerpanie rozpočtu obce Čavoj na rok 2018 na poskytnutie transferov 

rozpočtovej organizácii obce; 

 

f) schvaľuje  
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a v súlade s § 11 odsekom 4 písmena b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  kompetenciu starostu obce 

vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami ktorými 

sú: 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. presun rozpočtových 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky; 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. povolené prekročenie  

a viazanie príjmov; 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena c) zákona č. 583/2004 Z .z. povolené prekročenie  

a viazanie výdavkov; 

 V zmysle § 14 odseku  2 písmena d) zákona č. 583/2004 Z.. povolené prekročenie 

a viazanie finančných operácii. 

 

 



g) schvaľuje 
Viacročný rozpočet obce Čavoj bez programovej štruktúry na rok 2019 a 2020 

 

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. 69/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

Žiadosť  Viliama Gážika, Čavoj č. 5 o kúpu  časti pozemku parciel číslo 3027 a par-

celu číslo 3025/6 obidve vedené ako zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Čavoj, ktoré sú 

vo vlastníctve obce:                                                                          

b) odporúča starostovi 

 

prerokovať s pozemkovým spoločenstvom „Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo 

Čavoj“ možnosť dlhodobého  prenajatia potrebnej výmery z p. č. 1445/2 po časti ktorej 

prechádza časť miestnej komunikácie. V prípade, že PS Čavoj bude s dlhodobým prenájmom 

súhlasiť,  OZ sa k prerokovávanej žiadosti opätovne vráti. 

 

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. 70/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

Žiadosť Milana Halašku, Pod Hájom 1087/50, Dubnica nad Váhom,o kúpu  časti po-

zemku parciel číslo 3027 a parcelu číslo 3025/7 obidve vedené ako zastavané plochy 

a nádvoria, k. ú. Čavoj ktoré sú vo vlastníctve obce.                                                                                                                                                                                                           

V prípade, že PS Čavoj bude s dlhodobým prenájmom súhlasiť,  OZ sa k prerokovávanej 

žiadosti opätovne vráti. 

 

b) odporúča starostovi 

 

prerokovať s pozemkovým spoločenstvom „Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo 

Čavoj“ možnosť dlhodobého  prenajatia potrebnej výmery z p. č. 1445/2 po časti ktorej 

prechádza časť miestnej komunikácie. V prípade, že PS Čavoj bude s dlhodobým prenájmom 

súhlasiť,  OZ sa k prerokovávanej žiadosti opätovne vráti. 

 



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. 71/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Požiadavku mesta Nováky na schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obec-

ného úradu so sídlom Nováky                                                                                                                                          

b) schvaľuje 

Schvaľuje  dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorenej medzi 

účastníckymi obcami definovanými v Zmluve... Predmetom dodatku je zvýšenie príspevku na 

činnosť  spoločného obecného úradu z 0,166 eur na ,20 eur ročne  na jedného obyvateľa  uve-

deného Štatistickým úradom k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.           

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. 72/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo výške 60 eur na ka-

lendárny rok predloženej mestom Prievidza.                                                                                                                   

b) neschvaľuje 

poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo výške 60 eur na kalendárny rok  

mestu Prievidza.                                                                                                                   

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. 73/2016 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 



Informáciu starostu obce o potrebe použitia prostriedkov Rezervného fondu vo výške do 

10 000 eur na mimoriadnu splátku úveru obce. 

b) schvaľuje  

Použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške do 10 000 eur na mimoriadnu splátku úveru 

obce. 

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. 74/2016 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

Telefonickú žiadosť Anny Čičmancovej, bytom Partizánske  o opätovné prerokovanie jej 

žiadosti o odkúpenie časti pozemku p. č. 3082, zastavaná plocha a nádvorie, miestna 

komunikácia, ktorá prechádza medzi pozemky ktorých  vlastníčkou je žiadateľka.      

b) neschvaľuje  

predaj časti pozemku p. č. 3082, zastavaná plocha a nádvorie, miestna komunikácia žiada-

teľke Anne Čičmancovej 

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. 75/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

Žiadosť  manželov Bobčakovcov, Liptovský Mikuláš o opravu cesty  prechádzajúcej popri ich 

nehnuteľnosti súp. č. 259 

c) ukladá 

 

Komisii výstavby preveriť možnosť opravy a spôsobu opravy uvedenej komunikácie i 

s kvalifikovaným odhadom predbežných nákladov 

 

Zodpovedný:        Termín:        

R. Hurár, predseda komisie                                                      Do 30.04.2018 

 

 

 



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. 76/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

Žiadosť  Heleny Novotkovej, Čavoj č.1865 o premeranie obecnej komunikácie p. č. 2953/1 

medzi pozemkami p.č. 362 a357/1.                                         

c) odporúča starostovi 

 

aby pri vyhotovovaní geometrického plánu na rozdelenie p. č.3149 za účelom jej predaja 

žiadateľom o kúpu bola vytýčená i p. č. 3149 v mieste od p. č. 3044/2 po p. č. 359. 

 

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. 77/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 

informáciu o ponuke právnych služieb pre obec formou Mandátnej zmluvy, Advokátskou 

kanceláriou JUDr. Peter Strapáč, PHD, s.r.o. Čadca  

b) schvaľuje  

 uzavretie Mandátnej zmluvy, Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Strapáč, PHD, s.r.o. 

Čadca na poskytovanie právnych služieb pre obec   

 

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. 78/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 



informáciu o návrhu Nájomnej zmluvy ktorú obci predložila Agroma Chvojnica spol. s r.o., 

Chvojnica na prenájom pozemkov za 17 eur ročne, vo vlastníctve obce o výmere: 

- 4257 m2  ostatné plochy 

- 20758 m2 zastavané plochy 

b) neschvaľuje 

uzavretie Nájomnej zmluvy ktorú obci predložila Agroma Chvojnica spol. s r.o., Chvojnica na 

prenájom pozemkov vo vlastníctve obce o výmere4257 m2  ostatné plochy a 20758 m2 zasta-

vané plochy s tým že nájom bude zapísaný na liste vlastníctva obce a nájomca bude za pred-

met nájmu platiť vlastníkovi príslušnú daň z nehnuteľnosti . 

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. 79/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

informáciu starostu obce o potrebe schválenia dotácie z rozpočtu obce vo výške 500 eur pre 

DHZ Čavoj na prefinancovanie potrieb v roku 2017. 

b) schvaľuje  

Dotáciu z rozpočtu obce vo výške 500 eur pre DHZ Čavoj na prefinancovanie potrieb v roku 

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. 80/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

informáciu starostu obce o potrebe schválenia Zmluvy o nájme dopravného prostriedku, 

vysokozdvižnej plošiny Ávia MP 13 . 

b) schvaľuje (neschvaľuje) 

uzavretie Zmluvy o nájme dopravného prostriedku, vysokozdvižnej plošiny Ávia MP 13 na 

obdobie od 01.11.2017 do 31.12.2018 s výškou nájmu 315 eur mesačne . 

 

 



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. 81/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 

informáciu starostu obce o zámere zorganizovať akciu „Spoločne privítajme Nový rok“ dňa 

01.01.2018 o 17 – tej hodine na asfaltovom ihrisku s ohňostrojom a občerstvením, prípadne s 

Vrchárkou.  

b) neschvaľuje 

zámer zorganizovať akciu „Spoločne privítajme Nový rok“ dňa 01.01.2018 o 17 – tej hodine 

na asfaltovom ihrisku s ohňostrojom a občerstvením, prípadne s Vrchárkou.  

c) ukladá  

Komisii kultúry...v spolupráci so zástupkyňou starostu,  pripraviť návrh organizácie akcie 

i návrhom na občerstvenie účastníkov. 

Zodpovedný:          Termín:      

P. Novotka predseda komisie                                                                              do 20.12.2017 

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 

 

 

 


