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Zápisnica 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách, 

konaného dňa 26.10.2020, 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:              4 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková, Michal Jaroš)  

                      proti :          1 (Ivan Mochnáč)  

                      zdržal sa:    0  

 

 

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

2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/  Žiadosť o schválenie návratnej finančnej výpomoci z MF SR na kompenzáciu výpadku   

     podielových dani v roku 2020 

4/  Záver 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Durila, Stanislav Meľuch 

Zapisovateľka:                Ing. Zuzana Juhasová 

 

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

Ivan Mochnáč) 

                     proti :  0      

                       zdržal sa: 0      

                 

K bodu 3 Žiadosť o schválenie návratnej finančnej výpomoci (NFV) z MF SR na kompenzáciu 

výpadku  podielových dani v roku 2020 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou o prijatie NFV z MF SR na kompenzáciu 

výpadku podielových daní v roku 2020.  

Obec môže žiadať NFV vo výške 7 112,- eur, ktorá sa začne splácať až v r. 2024 do r. 2027, 

po 1 778,- eur ročne.  

NFV bude použitá na rekonštrukciu ústredného kúrenia na obecnom úrade, nakoľko je 

v havarijnom stave. 
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

Schvaľuje 

- prijatie návratnej finančnej výpomoci z MFSR na kompenzáciu výpadku podielových daní 

v roku 2020 v celkovej sume 7 112,- eur. 

 

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

    Michal Jaroš)         

                       proti :  0      

                       zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4 Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným a poslancom za účasť. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16:45 h. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Juhasová 

                               

                 

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

                 starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

 

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


