Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách,
konaného dňa 29.09.2020, 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 3 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:
3 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, 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/ Informácia o výsledkoch kontroly
5/ Informácia o projekte Vybudovanie oddychovej zóny v obci Čabiny
6/ Informácia o rekonštrukcii lávky cez rieku Laborec
7/ Interpelácie poslancov
8/ Rôzne
9/ Záver
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Peter Durila, Stanislav Meľuch
Zapisovateľka:
Ing. Zuzana Juhasová
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

3 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková)
0
0

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení OZ
Starosta uviedol, že schválená dotácia vo výške 100,00 eur na zakúpenie kníh pre Pravoslávnu cirkev
nebola poskytnutá, nakoľko žiadateľ o dotáciu odstúpil od požiadavky.

1

K bodu 4 Informácia o výsledkoch kontroly
Kontrolór informoval o čerpaní rozpočtu za obdobie 1-8/2020. Konštatoval, že rozpočtové
hospodárenie je prebytkové a prebytok činí 5 428,93 eur, z ktorého treba vylúčiť účelové určené
prostriedky a rozpočtové hospodárenie je vyrovnané.
K bodu 5 Informácia o projekte Vybudovanie oddychovej zóny v obci Čabiny
Starosta informoval poslancov o projekt „Vybudovanie oddychovej zóny v obci Čabiny“
financovanej z Environmentálneho fondu – práce sú ukončené a areál sa využíva.
K bodu 6 Informácia o rekonštrukcii lávky cez rieku Laborec
Starosta informoval o rekonštrukcii lávky cez rieku Laborec, ktorá je ukončená. V rámci
spolufinancovania je potrebné uhradiť faktúru ešte vo výške 3 000,00 eur.
K bodu 7 Interpelácie poslancov
p. Meľuch – žiadal pokosiť ihrisko a most vo Vyšných Čabinách
K bodu 8 Rôzne
a) starosta predložil poslancom Dokumentáciu stavby pre územné rozhodnutie
INS_FTTH_ML_MEDZ-06_Cabiny. Jedná sa o vybudovanie optickej prístupovej siete
v štandarde FTTH, výstavbou zemnej časti elektronickej komunikačnej siete. OZ prijalo
k tomuto dokumentu toto uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Schvaľuje
Dokumentáciu stavby pre územné rozhodnutie INS_FTTH_ML_MEDZ-06_Cabiny.
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

3 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková)
0
0

b) starosta informoval poslancov OZ o možnosti zriadenie školy v prírode v budove MŠ. OZ po
krátkej rozprave prijalo toto uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Schvaľuje
podanie žiadosti na PSK o zriadenie školy v prírode
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

3 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková)
0
0

c) starosta požiadal p. Meľucha, ktorý je zamestnancom firmy Janouš, s.r.o., aby potok vo
Vyšných Čabinách, ktorý používaním ťažkých mechanizmov aj tejto firmy bol poškodený,
bol upravený do pôvodného stavu.
d) Starosta informoval poslancov o nutnosti riešiť zber a likvidáciu kuchynského odpadu. Sú dve
možnosti:
- uplatniť výnimku zo zákona a preukázať, že 100% domácnosti svoj odpad kompostuje,
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-

poskytnúť domácnostiam za poplatok 6,00 eur plast. vedierko s objemom 10l a 25ks
plastových recyklovateľných vrecúšok v cene 1,20 eur/ks ako aj zvýšiť poplatok za odpad na
úhradu nákladov spojených s vývozom tohto odpadu.
Starosta požiadal poslancov o vykonanie osvety k tomuto problému medzi obyvateľmi obce
a vyzbieranie podpisov potrebných na preukázanie obce, že 100% domácnosti svoj odpad
kompostuje.

K bodu 9 Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným a poslancom za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:10 h.
Zapísala: Ing. Zuzana Juhasová

.........................................
starosta obce
Overovatelia:
Stanislav Meľuch

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

Peter Durila

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