Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách,
konaného dňa 01.12.2020, 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 4 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, Ivan Mochnáč, Stanislav Meľuch, Michal Jaroš)
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/ Informácia o výsledkoch kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na 1. polrok 2021
5/ Návrh na 1. úpravu rozpočtu obce r. 2020
6/ Návrh rozpočtu na r. 2021, 2022, 2023
7/ Interpelácie poslancov
8/ Rôzne
9/ Záver
K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ivan Mochnáč, Michal Jaroš
Zapisovateľka:
Ing. Zuzana Juhasová
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

4 (Peter Durila, Ivan Mochnáč, Stanislav Meľuch, Michal Jaroš)
0
0

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení OZ
Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26.10.2020
Z uznesení nevyplynula povinnosť k dnešnému dňu hodnotiť plnenie termínovaných úloh.
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K bodu 4 Informácia o výsledkoch kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 1. polrok 2021
Hlavný kontrolór uviedol:
- kontroly boli vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 t.j.:
a) kontrola vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu obce (plnenie rozpočtu).
Výsledkom je predložený návrh na úpravu rozpočtu z dôvodu výpadku podielových
dani, prijatých transferov a prijatie návratnej finančnej výpomoci
b) kontrola zostavenia rozpočtu na rok 2021 – výsledok je zahrnutý v stanovisku k návrhu
rozpočtu na rok 2021.
HK predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. K návrhu neboli predložené
pripomienky a OZ prijalo toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

4 (Michal Jaroš, Peter Durila, Stanislav Meľuch, Ivan Mochnáč)
0
0

K bodu 5 Návrh na 1. úpravu rozpočtu obce r. 2020
Nutnosť upraviť rozpočet podľa vyjadrenia Ing. Juhasovej vyplynula zo skutočného vývoja
jeho plnenia za uplynulé obdobie roka 2020.
Iné návrhy neboli a OZ prijalo toto uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Schvaľuje
úpravu rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením, ktoré je prílohou tejto
zápisnice.
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

3 (Michal Jaroš, Peter Durila, Stanislav Meľuch)
1 (Ivan Mochnáč)
0

K bodu 6 Návrh rozpočtu na r. 2021, 2022, 2023
HK predložil odborné stanovisko, v ktorom po posúdení legislatívnych náležitosti
a obsahovej náplne odporučil rozpočet schváliť.
HK uviedol, že k návrhu rozpočtu počas lehoty na pripomienkovanie boli od p. Mochnáča
zaslané pripomienky a návrhy k rozpočtu (príloha zápisnice). K jednotlivým bodom sa vyjadril
starosta, z jeho vyjadrenia vyplynulo, že v podstate sú tieto návrhy zahrnuté v jednotlivých
rozpočtovaných položkách rozpočtu a bod 4 a 8 z pripomienok p. Mochnáča budú zrealizované do
konca roka 2020.
Požiadavka p. Mochnáča na vysvetlenie položiek v oddiele 8 bola vysvetlená p. Ing.
Juhasovou.
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Schvaľuje
rozpočet na rok 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023
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Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

4 (Ivan Mochnáč, Michal Jaroš, Peter Durila, Stanislav Meľuch)
0
0

K bodu 7 Interpelácia poslancov
p. Mochnáč – dotazoval sa, či boli po obci roznesené písomné upozornenia pre občanov pri
vypaľovaní trávy, konárov,
- žiadal o opravu verejného osvetlenia pri s.č. 108 pri ceste smerom na cintorín,
- dotazoval sa v akom stave je DHZ Čabiny a o možnosť registrácie nových členov.
p. Trebišovský – dotazoval sa či obec môže zasiahnuť, aby majiteľ pozemku bývalej pekárne,
vyčistil pozemok od náletových burín a drevín
- dotazoval sa na podmienky prevádzkovania klubu mladých. Vyjadril sa HK, že využívanie
priestorov bude možné len na základe prevádzkového poriadku.
K bodu 8 Rôzne
Starosta informoval poslancov:
- o zakúpení kotla na ocú a o podaní žiadosti o dotáciu na MŽP SR,
- o zakúpení darčekov na Mikuláša pre deti do 15 rokov,
- o žiadosti PSK na udelenie súhlasu na zápis geometrických plánov do katastra
nehnuteľnosti evidenčným spôsobom
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
Schvaľuje
udelenie súhlasu na zápis geometrických plánov (GP č. 34810668-44/2020, GP č.
34810668-50/2020) do katastra nehnuteľnosti pod cestnými telesami II/559 a III/3865, v k.ú.
Čabiny
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

4 (Ivan Mochnáč, Michal Jaroš, Peter Durila, Stanislav Meľuch)
0
0

K bodu 9 Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným a poslancom za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:30 h.
Zapísala: Ing. Zuzana Juhasová

.........................................
starosta obce
Overovatelia:
Ivan Mochnáč

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

Michal Jaroš

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