Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách,
konaného dňa 27.09.2018, 14:00 hod.
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky
K bodu 1 Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a schválenie návrhu programu rokovania
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Milan Moroz. Privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, že prítomní sú 3 poslanci a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach.
Program bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
schvaľuje
- program rokovania
Hlasovanie: za:
3 (Peter Durila, Zuzana Žurkovská, Stanislav Meľuch)
proti :
0
zdržal sa: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a schválenie návrhu programu rokovania
2/ Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
3/ Zloženie sľubu náhradníka poslanca OZ
4/ Kontrola plnenia uznesení
5/ Interpelácie poslancov
6/ Informácia o výsledkoch kontroly
7/ Schválenie úveru na financovanie Multifunkčného ihriska
8/ Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce r. 2018
9/ Schválenie odpredaja traktora ZETOR
10/ Rôzne
11/ Záver
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Stanislav Meľuch, Zuzana Žurkovská
Zapisovateľka:
Ing. Zuzana Juhasová
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

3 (Peter Durila, Zuzana Žurkovská, Stanislav Meľuch)
0
0

K bodu 3 Zloženie sľubu náhradníka poslanca OZ
Náhradníčka za poslanca OZ Marta Lapišáková zložila sľub poslanca a od tohto momentu začala
uplatňovať svoj mandát.
K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení OZ
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26.06.2018
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Na OZ neboli prijaté žiadne uznesenia, ktoré by bolo potrebné hodnotiť.
Poslanci berú na vedomie bez pripomienok.
K bodu 5 Interpelácie poslancov
Poslanec Meľuch upozornil na nedokončenú úpravu verejného priestranstva vo Vyšných
Čabinách pri železničnej stanici.
Poslanci Durila a Lapišáková upozornili na nedostatky verejného rozhlasu.
Starosta prisľúbil urobiť opatrenia na nápravu.
K bodu 6 Informácia o výsledkoch kontroly
Hlavný kontrolór informoval o kontrole plnenia rozpočtu obce za obdobie 1-8/2018.
Konštatoval, že plnenie rozpočtu je prebytkové. Na základe hodnotenia vývoja plnenia jednotlivých
položiek bol spracovaný návrh na úpravu rozpočtu, ktorý je predložený na toto rokovanie OZ.
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Berie na vedomie
- správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra bez pripomienok
Hlasovanie: za:
4 (Zuzana Žurkovská, Peter Durila, Marta Lapišáková, Stanislav Meľuch)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 7 Schválenie úveru na financovanie Multifunkčného ihriska
Starosta obce predložil kalkuláciu na financovanie výstavby multifunkčného ihriska, ktorá sa skladá
z dotácie z Úradu vlády SR v sume 35 880,00 eur a podiel obce činí 17 000,00 eur.
Podiel obce bude hradený z prijatého úveru od Prima banky Slovensko, a.s.
K prijatiu úveru predložil HK stanovisko, v ktorom odporučil prijatie úveru schváliť. Stanovisko HK
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 14/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Schvaľuje
- Prijatie úveru vo výške 17 000,00 eur poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s.,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Čabiny (výstavba
multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi)
- Vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky
z prijatého úveru.
Hlasovanie: za:
4 (Zuzana Žurkovská, Peter Durila, Marta Lapišáková, Meľuch Stanislav)
proti :
0
zdržal sa: 0
2

K bodu 8 Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce r. 2018
K predloženému návrhu na úpravu rozpočtu neboli vznesené pripomienky a OZ prijalo toto
uznesenie:
Uznesenie č. 15/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Schvaľuje
- 2. úpravu rozpočtu r. 2018, ktorá je prílohou tejto zápisnice
Hlasovanie: za:
4 (Zuzana Žurkovská, Peter Durila, Marta Lapišáková, Stanislav Meľuch)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 9 Schválenie odpredaja traktora ZETOR
Starosta obce predložil znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku, ktorý
vypracoval Ing. Marián Vojtko, súdny znalec. VHM bola stanovená na sumu 2079,00 eur a za túto
sumu starosta navrhol traktor odpredať.
Uznesenie č. 16/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Schvaľuje
- Odpredaj traktora ZETOR za cenu podľa vypracovaného znaleckého posudku v hodnote
2079,00 eur
Hlasovanie: za:
4 (Zuzana Žurkovská, Peter Durila, Marta Lapišáková, Stanislav Meľuch)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 10 Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o:
-

Projekte „Zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Čabiny“
Mimoriadnej dotácii z rezervy predsedu vlády SR v sume 8000,00 eur
Projekte „Vybudovanie spoločných zariadení PÚ v obci Čabiny“. V súvislosti s týmto
projektom je potrebné predlžiť splatnosť úveru do 31.03.2019.

Uznesenie č. 17/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Schvaľuje
- Pri úvere č.001247/CORP/2016 z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. predĺženie
deň splatnosti istiny úveru do 31.03.2019.
Hlasovanie: za:
4 (Zuzana Žurkovská, Peter Durila, Marta Lapišaková, Stanislav Meľuch)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 9 Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným a poslancom za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 15:30 h.
Zapísala: Ing. Zuzana Juhasová

.........................................
starosta obce

Overovatelia:
Stanislav Meľuch

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

Zuzana Žurkovská

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