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Zápisnica 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách, 

konaného dňa 02.06.2020, 16:00 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 5 poslanci z 5 a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa na uzneseniach.  

Program rokovania, ktorý bol navrhnutý v pozvánke bol schválený hlasmi všetkých prítomných 

poslancov. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny   

schvaľuje  
- program rokovania  

 

Hlasovanie:  za:              5 (Peter Durila, Ivan Mochnáč, Stanislav Meľuch, Michal Jaroš, Marta  

         Lapišáková)  

                      proti :          0  

                      zdržal sa:    0  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1/  Otvorenie a schválenie návrhu programu rokovania 

2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/  Kontrola plnenia uznesení 

4/  Interpelácie poslancov 

5/  Správa o výsledkoch kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

6/  Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019 

7/  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

8/  Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku vo vlastníctve obce 

9/  Rôzne  

10/Záver 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:   Michal Jaroš, Marta Lapišáková 

Zapisovateľka:                Ing. Zuzana Juhasová 

 

 Hlasovanie:   za:  5 (Peter Durila, Ivan Mochnáč, Stanislav Meľuch, Michal Jaroš,  

    Marta Lapišáková) 

                     proti :  0      

                       zdržal sa: 0      

                 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení OZ  

 

Z uznesení nevyplynula povinnosť k dnešnému dňu hodnotiť plnenie termínovaných úloh.  

 

K bodu 4 Interpelácie poslancov 
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Poslanec Jaroš: 

- dotazoval sa na možnosť uloženia „zeleného odpadu“.  

Starosta obce odporučil vyvážať trávu na družstevný dvor do priestoru betónového  

hnojisko a konáre zo stromov do priestoru za bývalým futbalovým ihriskom (Marakana). 

 

Poslanec Durila: 

- Navrhol „spojiť sily“ susediacich obcí a s pomocou finančných prostriedkov zo spoločných 

programov SR a EÚ vybudovať čističku odpadových vôd 

 

K bodu 5 Správa o výsledkoch kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

 

Hlavný kontrolór informoval o kontrole záverečného účtu obce za rok 2019. Výsledkom je 

odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce, ktorý je náplňou bodu 6. 

HK predložil OZ na schválenie Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

Schvaľuje 

- plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

 

Hlasovanie:   za:  5 (Michal Jaroš, Peter Durila, Stanislav Meľuch, Ivan Mochnáč,  

                Marta Lapišáková)         

                       proti :  0      

                       zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 6 Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019 

 

HK predložil pred schvaľovaním odborné stanovisko, v ktorom odporučil OZ schváliť ho 

bez výhrad. Zo strany poslancov neboli znesené žiadne pripomienky ani dotazy. A OZ prijalo toto 

uznesenie. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

Schvaľuje 

- celoročné hospodárenie za r. 2019 bez výhrad a schvaľuje použiť prebytok rozpočtového 

hospodárenia použiť na splatenie bankových úverov a úhradu záväzkov z predchádzajúceho 

obdobia. 

 

Hlasovanie:   za:  5 (Michal Jaroš, Peter Durila, Stanislav Meľuch, Ivan Mochnáč,  

    Marta Lapišáková)         

                       proti :  0      

                       zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 7 Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 

 

OZ neprijalo k žiadosti uznesenie, nakoľko starosta uviedol že v Územnom pláne obce je na tomto 

pozemku plánovaná ČOV a preto nie je možné pozemok odpredať.  

 

K bodu 8 Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku vo vlastníctve obce 

 

Starosta uviedol, že žiadateľ nemal presné informácie – pozemok nie je vo vlastníctve obce 

a žiadosť sa neprerokovala.  
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K bodu 9 Rôzne 

 

Poslanec p. Mochnáč predložil v mene Pravoslávnej cirkvi žiadosť o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na opravu zvonov a žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na zakúpenie knihy. 

Žiadosti tvoria prílohe tejto zápisnice. 

p. Durila navrhol kompromis a to tak, že dotácia na opravu zvonov sa prerokuje na zasadnutí OZ 

a na vydanie knihy navrhol prispieť sumou 100,00 eur. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

Schvaľuje 

- poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre PCO vo výške 100,00 eur na zakúpenie kníh 

Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska 

 

Hlasovanie:   za:  5 (Michal Jaroš, Peter Durila, Stanislav Meľuch, Ivan Mochnáč,  

            Marta Lapišáková)         

                       proti :  0      

                       zdržal sa: 0 

 

 Bola vznesená požiadavka umiestniť VKK vo Vyšných Čabinách pri vlakovej stanici 

a zmulčovať daný priestor. Starosta obce prisľúbil danej požiadavke vyhovieť. 

 

K bodu 10 Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným a poslancom za účasť. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:00 h. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Juhasová 

                               

                 

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

                 starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

 

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


