
 

 
 

Uznesenie č. 1/2018  
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabinách 

zo dňa 21.3.2018               

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Čabinách  

 

Berie na vedomie  

- správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra 

 

Ukladá hl. kontrolórovi 

- predložiť správu o kontrolnej činnosti za r. 2017 na nasledujúcom zasadnutí OZ 
     

 

 

Milan Moroz 

                                                                                                               meno, priezvisko a podpis starostu 

V Čabinách,  21.03.2018 

 

Uznesenie č. 2/2018  
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabinách 

zo dňa 21.3.2018               

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Čabinách  

 

Berie na vedomie 

schválenie príspevku na NFP a podmienky realizácie projektu „Zlepšenie infraštruktúry malých 

rozmerov v obci Čabiny“ 
     

 

 

Milan Moroz 

                                                                                                               meno, priezvisko a podpis starostu 

V Čabinách,  21.03.2018 

 

Uznesenie č. 3/2018  
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabinách 

zo dňa 21.3.2018               

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Čabinách  

 

Berie na vedomie 

- informáciu o projekte na výstavbu multifunkčného ihriska podaného na Úrad vlády SR 
     

 

 

Milan Moroz 

                                                                                                               meno, priezvisko a podpis starostu 

V Čabinách,  21.03.2018 



 

 

Uznesenie č. 4/2018  
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabinách 

zo dňa 21.3.2018               

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Čabinách  

 

Odporúča starostovi 

- podať na polícii podnet na prešetrenie zmiznutia kontajnerov 

 
     

 

 

Milan Moroz 

                                                                                                               meno, priezvisko a podpis starostu 

V Čabinách,  21.03.2018 

 

Uznesenie č. 5/2018  
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabinách 

zo dňa 21.3.2018               

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Čabinách  

 

Schvaľuje 

- prenájom sály v kultúrnom dome iba občanom obce a na obecné účely 

 

 
     

 

Milan Moroz 

                                                                                                               meno, priezvisko a podpis starostu 

V Čabinách,  21.03.2018 

 

Uznesenie č. 6/2018  
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabinách 

zo dňa 21.3.2018               

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Čabinách  

 

Schvaľuje 

- v zmysle §9a Zák. č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí prenájom nebytových priestorov 

v budove školy o výmere 147 m2 na zriadenie SZUŠ ako priamy prenájom vopred 

určenému záujemcovi PaedDr. Valike Maďarovej za nájomné 4,00 eurá/m2 ročne, 

- poveruje starostu obce podpísať nájomnú zmluvu. 

 
   

Milan Moroz 

                                                                                                               meno, priezvisko a podpis starostu 

V Čabinách,  21.03.2018 


