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Zápisnica 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách, 

konaného dňa 12.12.2018, 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 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)  

                      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/  Kontrola plnenia uznesení 

4/  Interpelácie poslancov 

5/  Informácia o výsledkoch kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na   

     1. polrok 2019 

6/  Prerokovanie VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

     a drobné stavebné odpady 

7/  Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce r. 2018 

8/  Návrh rozpočtu na r. 2019, 2020, 2021 

9/  Rôzne (Rada školy, schválenie audítora...) 

10/Záver 

                                                                                                       
 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:   Ivan Mochnáč, Michal Jaroš 

Zapisovateľka:                Ing. Zuzana Juhasová 

 

 Hlasovanie:   za:              3 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)         

                     proti :          0      

                       zdržal sa:    0      

                 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení OZ  

 

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27.09.2018 

 

Na OZ neboli prijaté žiadne uznesenia, ktoré by bolo potrebné hodnotiť. 

Poslanci berú na vedomie bez pripomienok. 
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K bodu 4 Interpelácie poslancov 
 

Poslanec Mochnáč: 

-  navrhoval preveriť možnosť využitia železničnej zastávky v NČ napr. na zriadenie hasičskej 

zbrojnice alebo klubovňu pre mládež.  

 

Uznesenie č. 19/2018   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

 

Poveruje starostu 

- rokovaním so ŽSR o možnosti odkúpenia budovy zastávky a možnosti využitia budovy na 

iné účely s ohľadom na ochranné pásmo železničnej trati 

 

Termín: 31.1.2019 

 

Hlasovanie:   za:              3 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)         

                       proti :          0      

                       zdržal sa:    0  

 

Poslanec Mochnáč: 

- žiadal informácie či sa bude most v NČ sanovať 

- starosta sa zaviazal rokovať so SVP, š. p. o možnosti opravy mosta 

 

Poslanec Mochnáč: 

- žiadal vyčistiť priepust a cestu na moste vo VČ a upozornil na dieru v asfalte. 

 

Poslankyňa Lapišáková: 

- dotazovala sa na možnosť plynofikácie obce Čabiny 

 

Poslanec Jaroš 

- navrhoval upraviť výjazd zo spevnej plochy pri dome smútku na trávnatú plochu 

 

Poslanec Mochnáč: 

- navrhoval osadiť 2 betónové rúry, aby bolo možné voziť drevo popri vode v NČ 

- informoval sa o existencii vlečky, ktorá prislúchala k predanému traktoru, čiže je 

nevyužiteľná 

- navrhol túto vlečku vyhlásiť za prebytočný majetok a odpredať ju 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo toto uznesenie: 

  

Uznesenie č. 20/2018   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

 

vyhlasuje 

- vlečku za prebytočný majetok obce a odporúča starostovi stanoviť podmienky na ponukové 

konanie 

 

Termín: 31.1.2019 

 

Hlasovanie:   za:              3 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)         

                       proti :          0      

                       zdržal sa:    0  
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K bodu 5 Informácia o výsledkoch kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na 1. polrok 2019 

 

Hlavný kontrolór informoval o kontrole plnenia rozpočtu obce za obdobie 9-11/2018. 

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. 

HK predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 (je prílohou tejto zápisnice). 

 

Uznesenie č. 21/2018   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

 

Berie na vedomie  

- plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2019 

 

Hlasovanie:   za:              3 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)         

                       proti :         0      

                       zdržal sa:    0  

 

 

K bodu 6 Prerokovanie VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Predložil starosta obce. 

K návrhu VZN neboli prijaté žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 22/2018:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny  

 

Schvaľuje 

- VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

Hlasovanie:  za:              2 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková)         

                      proti :         0  

                      zdržal sa:   1 (Ivan Mochnáč) 

   

 

K bodu 7 Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce r. 2018 

 

K predloženému návrhu na úpravu rozpočtu neboli vznesené pripomienky a OZ prijalo toto 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 23/2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

 

Schvaľuje 

- 3. úpravu rozpočtu r. 2018, ktorá je prílohou tejto zápisnice 

 

Hlasovanie:   za:              3 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)         

                       proti :         0  

                       zdržal sa:   0   
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K bodu 8 Návrh rozpočtu na r. 2019, 2020, 2021 

Pred schválení rozpočtu predložil HK odborné stanovisko k návrhu rozpočtu, v ktorom odporučil OZ 

schváliť ho. 

K predloženému návrhu rozpočtu neboli vznesené pripomienky a OZ prijalo toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 24/2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

 

Schvaľuje 

- Rozpočet na r. 2019, 2020, 2021 

 

Hlasovanie:   za:              3 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)         

                       proti :         0  

                       zdržal sa:   0   

 

 

 

K bodu 9 Rôzne 

 

Vzhľadom k novému zloženiu OZ, bol predložený návrh na voľbu nového člena Rady školy 

namiesto p. Žurkovskej. 

Za nového člena bola navrhnutá p. Lapišáková. 

 

Uznesenie č. 25/2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

 

Schvaľuje 

- Zástupcov obce do Rady školy p. Meľucha a p. Lapišákovú 

 

Hlasovanie:   za:              3 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)         

                       proti :         0  

                       zdržal sa:   0   

 

 

Schválenie audítora na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 je 

Ing. Herpáková. 

 

Uznesenie č. 26/2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

 

Schvaľuje 

- audítora na overenie IUZ a KUZ p. Ing. Herpákovú 

 

Hlasovanie:   za:             3 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)         

                       proti :         0  

                       zdržal sa:   0  
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K bodu 10 Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným a poslancom za účasť. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 15:30 h. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Juhasová 

                                

 

                  

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

                 starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Ivan Mochnáč                                    ........................................ 

 

Michal Jaroš                                                           ........................................ 


