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Zápisnica 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách, 

konaného dňa 25.09.2019, 14:30 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, Ivan Mochnáč, 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/  Kontrola plnenia uznesení 

4/  Interpelácie poslancov 

5/  Informácia o výsledkoch kontroly  

6/  Rôzne  

7/  Záver 

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Durila, Stanislav Meľuch 

Zapisovateľka:                Ing. Zuzana Juhasová 

 

 Hlasovanie:   za:  3 (Peter Durila, Ivan Mochnáč, Stanislav Meľuch) 

                     proti :  0      

                       zdržal sa: 0      

         

         

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení OZ  

 

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 18.06.2019 

Plnenie úloh zhodnotil starosta obce, pričom uviedol: 

- výsledky merania nosnosti prístupových ciest, 

- dopravné značenie vo VČ pri pomníku Králickeho sa bude riešiť žiadosťou na SÚC PSK, 

pretože sa jedná o cestu III. triedy, 

- úprava vjazdu na most pri fare sa bude riešiť žiadosťou na SÚC PSK, 

- žiadosť o NFP na kamerový systém nebola schválená. 
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Poslanci berú na vedomie bez pripomienok. 

 

 

K bodu 4 Interpelácie poslancov 
 

Poslanec Meľuch (pripojil sa aj p. Durila a p. Mochnáč): 

- apeloval na zamedzenie voľného pohybu psov po obci, 

- HK uviedol, že sa bude postupovať podľa platného VZN. 

 

Poslanec Mochnáč: 

- Dotazoval sa na riešenie havarijného stavu pomníka A. Králickeho, 

- Žiadal umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na každú ulicu na určitý čas (napr. 2-3 

dni). HK uviedol, že sa bude postupovať podľa ustanovení zákona o odpadoch (splnenie 

povinnosti zabezpečiť vývoz veľkoobjemového odpadu, racionalizovať výdavky na vývoz 

týchto kontajnerov) 

 

 

K bodu 5 Informácia o výsledkoch kontroly  

 

Hlavný kontrolór informoval o výsledkoch kontroly vynakladania finančných prostriedkov, 

kde je výraznou disproporciou príjem z poplatkov za TKO a DSO a platby za vývoz a likvidáciu 

(príjem je cca 2 500,- eur, úhrady za vývoz činia cca 3 500,- eur).  

Je nutné vyriešiť tento stav a vo VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO na rok 

2020 stanoviť buď zmenu systému nakladania s odpadom (napr. tzv. žetónový spôsob) alebo 

zvýšiť poplatky za odpad. 

 

 

K bodu 6 Rôzne 

 

Starosta informoval: 

- o nutnosti zakúpiť nový kotol do MŠ, 

- o probléme pri financovaní opravy mosta zo strany PSK, 

- o získaní protipovodňového vozíka od MVSR. 

 

 

K bodu 7 Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným a poslancom za účasť. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 15:30 h. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Juhasová 

                               

                 

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

                 starosta obce 

 

Overovatelia:  

Peter Durila                                     ........................................ 

 

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


