
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čavoj konaného

dňa 27.06.2018

Uznesenie č. 57/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Informáciu o uznášania schopnosti OZ, určenie zapisovateľky a overovateľov 
zápisnice.

Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, prítomní: 5 za: 5     proti: 0     zdržalo sa: 0

Ing. Ján Halaška – starosta obce

Uznesenie č.58/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia:

Návrh programu

1. Otvorenie, overenie uznášania schopnosti, určenie zapisovateľky a overovateľov 
zápisnice.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Schválenie predaja časti pozemku parcely číslo 3147/2 pre žiadateľa Jozefa Sliepku 
a spol.
5. Prerokovanie a schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017.
6. Prerokovanie a vyhlásenie voľby hl. kontrolóra.
7. Rôzne:
   -    zmluva o rekonštrukcií a modernizácií verejného osvetlenia,
   -     informácia o prípravách na návštevu Branišovic,

 informácia o stave riešenia Žiadosti o kúpu pozemku žiadateľmi 
Tóthovimi, Bratislava,

 informácia o prijati Žiadosto o kúpu pozemku žiadateľom Peter Juríček,
   -     info o potrebe prijať uznesenia 90 dní pred samosprávnymi voľbami.      
8.  Diskusia.
9.  Návrh uznesenia.
10. Záver.

Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, prítomní: 5 za: 5     proti: 0     zdržalo sa: 0

1



Ing. Ján Halaška – starosta obce

Uznesenie č. 59/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ing. M. Barbierik. Mgr. 
A. Gulášová

Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, prítomní: 5 za: 5     proti: 0     zdržalo sa: 0

Ing. Ján Halaška – starosta obce

Uznesenie č. 60/2018

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie
Správu o plnení uznesení z ostatného OZ 

Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, prítomní: 5 za: 5     proti: 0     zdržalo sa: 0

Ing. Ján Halaška – starosta obce

Uznesenie č. 61/2018

Obecné zastupiteľstvo

a) berie na vedomie

   Informáciu, že na schválený budúci predaj poz. p. č.  3147/20 o výmere 3 m2 a p. č. 
3147/21 o výmere 18 m2  ktoré vznikli odčlenením z p. č. 3147/2 vodná plocha na 
základe geom. plánu č.97/2018  z 23.04.2048 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza, 
s.r.o., Prievidza Jozefovi Sliepkovi a spol. nebolo podané odvolanie ani iné podanie 
brániace predaju pozemkov.

b) schvaľuje:

   predaj poz. p. č.  3147/20 o výmere 3 m2 a p. č. 3147/21 o výmere 18 m2  ktoré 
vznikli odčlenením z p. č. 3147/2 vodná plocha na základe geom. plánu č.97/2018  
z 23.04.2018 vyhotoveného Geoslužbou Prievidza, s.r.o., Prievidza Jozefovi Sliepkovi, 
M. Gorkého 220/2, Prievidza 971 01, Petrovi Sliepkovi, Školská 58/2A, Oslany 972 
47, Bc. Lucii Pučekovej, Nová Chudovská 634/2, Žaškov 027 21, Jane Hudecovej 
rod. Sliepková, Záhradná 820/18, Oslany 97247, za 6,00 eur za m2 . Náklady spojené 
súvisiace s predajom znášajú kupujúci.

Predaj pozemkov bude realizovaný v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov, § 9a odst. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa 
spočíva v tom, že  pozemok 3147/20 je zastavaný stavbou a pozemok 3147/21 je 
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prihradený k p. č. 482/2 a k p. č. 481/3, sú dlhodobo žiadateľom využívané.

Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, prítomní: 5 za: 5     proti: 0     zdržalo sa: 0

Uznesenie bolo prijaté 100 % poslancov.

Ing. Ján Halaška – starosta obce

Uznesenie č. 62/2018

I. b e r i e  n a  v e d o m i e
a) správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2017,
II. s c h v a ľ u j e:
a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné  príjmy spolu 375 421,21

z toho : bežné príjmy obce 352 641,54

             bežné príjmy RO 22 779,67

Bežné výdavky spolu 353 354,31

z toho : bežné výdavky  obce 157 553,13

             bežné výdavky  RO 195 801,18

Bežný rozpočet 22 066,90

Kapitálové  príjmy spolu 76 442,00

z toho : kapitálové  príjmy obce 76 442,00

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 70 717,42

z toho : kapitálové  výdavky  obce 70 717,42

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet 5 724,58

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 27 791,48

Vylúčenie z prebytku 5 198,32

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 22 593,16

Príjmy z finančných operácií 18,563



Výdavky z finančných operácií 15 130,00

Rozdiel finančných operácií - 15 111,44
PRÍJMY SPOLU  451 881,77

VÝDAVKY SPOLU 439 201,73

Hospodárenie obce 12 680,04

Vylúčenie z prebytku 5 198,32

Upravené hospodárenie obce 7 481,72

2.  výsledok rozpočtového  hospodárenia za rok 2017 vo výške 7 481,72 €,
3.  použitie zostatku hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu obce vo 
výške 7 481,72 €.

Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, prítomní: 5 za: 5     proti: 0     zdržalo sa: 0

Ing. Ján Halaška – starosta obce

Uznesenie č. 63/2018

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 10.08.2018 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 4



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 do 31.08.2018 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 
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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: 5 za: 5     proti: 0     zdržalo sa: 0

Ing. Ján Halaška – starosta obce

Uznesenie č. 64/2018

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie

informáciu o výsledku verejného obstarávania  na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
obce.  Internetovým systémom spoločnosti  Tendernet s.r.o., Žilina bola vyhodnotená 
ako víťazná ponuka, cenová ponuka spoločnosti  GREP SLOVAKIA, spol. s r. o., 945 
01 Komárno, Komenského 22,

b) schvaľuje

„Zmluvu o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe 
zariadení verejného osvetlenia v obci Čavoj“ so spoločnosťou GREP SLOVAKIA, 
spol. s r. o., 945 01 Komárno, Komenského 22

Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, prítomní: 5 za: 5     proti: 0     zdržalo sa: 0

Ing. Ján Halaška – starosta obce

Uznesenie č. 65/2018
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Obecné zastupiteľstvo

a)     berie na vedomie informácie:

     - Mgr. A. Gulášovej, zástupkye starostu o prípravách na návštevu občanov 
spriatelenej obce Branišovice, Morava, 

      -  starostu o stave riešenia predaja pozemku žiadateľom Tóthovím,

     - starostu  o potrebe prijať 2 uznesenia 90 dní pred samosprávnymi voľbami, 
bezprostredne súvisiacich s voľbami do samosprávnych orgánov,

Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, prítomní: 5 za: 5     proti: 0     zdržalo sa: 0

Ing. Ján Halaška – starosta obce

Uznesenie č. 66/2018

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie

Žiadosť Petra Juríčka o kúpu časti pozemku p. č. 2999/3

b) súhlasí 

s vypracovaním geometrického plánu (GP) na odčlenenie časti p. č. 2999/3 tak, aby 
bol zabezpečený prístup k pozemkom p. č. 1729/1,3,4, prípadne žiadateľ bude súhlasiť 
so zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu na pozemky p. č. 
1729/1,3,4. Vyhotovenie GP zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

Hlasovanie poslancov:
Poslancov celkom: 5, prítomní: 5 za: 5     proti: 0     zdržalo sa: 0

Ing. Ján Halaška – starosta obce
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