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Zápisnica 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách, 

konaného dňa 29.03.2019, 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 4 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:               4 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč, Stanislav 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  

6/  Prerokovanie nakladanie s hnuteľným majetkom obce 

7/  Rôzne  

8/  Záver                                                                                                       
 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:   Marta Lapišáková, Stanislav Meľuch 

Zapisovateľka:                Ing. Zuzana Juhasová 

 

 Hlasovanie:   za:              4 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč, Stanislav Meľuch)         

                     proti :          0      

                       zdržal sa:    0      

         

         

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení OZ  

 

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 12.12.2018 

Plnenie úloh zhodnotil starosta obce, pričom uviedol: 

- ŽSR požaduje za budovu zastávky v NČ 4 500,- eur, čo je pre obec neprijateľná suma, 

- Železničné zastávky sa budú búrať a postavia sa oceľové prístrešky, 

- Most VČ – priepust je vyčistený a diera v asfalte bude zaplátaná, 
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- Most NČ – SVP, š.p. nemá záujem o jeho opravu, starosta bude hľadať iné možnosti 

sanácie, 

- Dom smútku – nájazd na parkovisko pred DS bude upravený.  

 

Poslanci berú na vedomie bez pripomienok. 

 

 

K bodu 4 Interpelácie poslancov 
 

Poslanec Jaroš: 

- sa dotazoval na opravu Galérie alebo prípadný odpredaj budovy, nakoľko budova je značne 

poškodená.  

- dotazoval sa na stav výstavby multifunkčného ihriska 

 

Uznesenie č. 1/2019   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

 

Poveruje starostu 

- Rokovaním s potencionálnymi záujemcami o kúpu budovy galérie. 

 

Termín: do nasledujúceho zasadnutia 

OZ  

 

Hlasovanie:   za:              4 (Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč, Stanislav Meľuch)         

                       proti :         0      

                       zdržal sa:    0  

 

Poslanec Mochnáč: 

- žiadal upraviť nájazd na most pri gréckokatolíckej fare, 

- žiadal upraviť priestranstvo pri pamätníku A. Kralického. 

 

Poslanec Meľuch: 

- vzniesol pripomienky k zvyšovaniu sadzby dane za lesné pozemky vo VZN č. 1/2019 

 

 

K bodu 5 Informácia o výsledkoch kontroly  

 

Hlavný kontrolór informoval o vykonaných kontrolách na projekty financované z PPA, 

ďalej o kontrole VZN a avizoval vypracovanie nového VZN o chove a držaní psov. 

OZ zobralo informáciu na vedomie bez pripomienok. 

 

 

K bodu 6 Prerokovanie nakladanie s hnuteľným majetkom obce 

 

Vzhľadom na neaktuálnosť sa o tomto bode nerokovalo. 

   

 

K bodu 7 Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcich prácach GKÚ v katastri obce v mesiacoch 

marec až október 2019. 
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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:  

Stanislav Meľuch                                    ........................................ 

 

Marta Lapišáková                                                           ........................................ 


