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Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách, 

konaného dňa 15.04.2021, 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, Marta Lapišáková)  

                      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/  Správa o kontrolnej činnosti  

5/  Plnenie rozpočtu  

6/  Prerokovanie návrhu ZÚO za rok 2020 

7/  Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok  

8/  Rôzne  

9/  Záver 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Durila, Marta Lapišáková 

Zapisovateľka:                Ing. Zuzana Juhasová 

 

Hlasovanie:   za:       4 (Peter Durila, Ivan Mochnáč, Stanislav Meľuch, Marta                      

         Lapišáková) 

                     proti :       0      

                       zdržal sa:   0      

                 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení OZ  

 

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 01.12.2020 

Z uznesení nevyplynula povinnosť k dnešnému dňu hodnotiť plnenie termínovaných úloh 

a starosta oboznámil s riešením pripomienok vznesených v interpelácii poslancov, a to: 

- verejné osvetlenie pri dome č. 108 je opravené, 
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- písomné upozornenia pre občanov pri vypaľovaní trávy a konárov bolo distribuované do 

domácnosti, 

- bol zaslaný podnet na Okresný úrad HE, pozemkový a lesný odbor, na konanie voči 

majiteľovi pozemku, ktorý sa nestará o svoj pozemok so starostlivosťou riadneho 

hospodára, 

- starosta predložil poslancom návrh prevádzkového poriadku na užívanie priestorov 

v kultúrnom dome pre mládež obce. 

 

K bodu 4 Správa o kontrolnej činnosti 
 

K správe o kontrolnej činnosti neboli vznesené zásadné pripomienky a OZ ju zobralo na 

vedomie. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

Berie na vedomie 

- Správa o kontrolnej činnosti za r. 2020 

 

Hlasovanie:  za:      4 (Marta Lapišáková, Peter Durila, Stanislav Meľuch, Ivan Mochnáč)         

                      proti :      0      

                      zdržal sa:   0  

 

 

K bodu 5 Plnenie rozpočtu 

 

K plneniu rozpočtu HK uviedol tieto údaje: 

 

Bežné príjmy  49 755,70 Bežné výdavky 44 998,09  Rozdiel  +4757,61 

Kap. príjmy           0,00  Kap. výdavky     3438,52 Rozdiel   -3438,52 

FO príjmy       243,60 FO výdavky       480,00  Rozdiel     -236,40 

Celkom         Rozdiel    +839,09 

  

Konštatoval, že rozpočtové hospodárenie za 1.Q je prebytkové. 

Bežné príjmy činia 28,25% ročného rozpočtu, bežné výdavky 26,75% ročného rozpočtu. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

Berie na vedomie 

- informáciu o plnení rozpočtu za obdobie 1-3/2021 

 

Hlasovanie:   za:  4 (Ivan Mochnáč, Marta Lapišáková, Peter Durila, Stanislav  

    Meľuch)         

                       proti :  0     

                       zdržal sa: 0  

 

K bodu 6 Prerokovanie návrhu ZÚO za rok 2020 

 

Pred prerokovaním ZÚO predložil HK odborné stanovisko k návrhu ZÚO, v ktorom odporučil OZ 

uzavrieť prerokovanie ZÚO výrokom: 

- celoročné hospodárenie za rok 2020 sa schvaľuje bez výhrad, 

- potvrdiť financovanie schodku kapitálového rozpočtu použitím prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov, 

- prebytok fin. operácii vo výške 5 351,07 eur prideliť do rezervného fondu, 

- použiť prostriedky RF na úhradu kapitálových výdavkov v r. 2021 (rekonštrukcia kotolne) 
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

Schvaľuje 

- celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad, 

-  prídel prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 5 351,07 eur do rezervného fondu, 

-  použitie rezervného fondu vo výške 5 351,07 eur na úhradu kapitálových výdavkov v r. 

2021 

-  úpravu rozpočtu PFO: 454001 navýšiť o 5351,07 eur a KV: 717 002 zvýšiť o 5351,07 eur 

 

Hlasovanie:   za:  4 (Ivan Mochnáč, Marta Lapišáková, Peter Durila, Stanislav  

    Meľuch)         

                       proti :  0      

                       zdržal sa: 0   

 

 

K bodu 7 Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 

 

Ing. Juhasová predložila doklady potvrdzujúce nevymožiteľnosť pohľadávok, ktorých 

zoznam je prílohou tejto zápisnice (výpis z OR, z ktorých vyplýva nemajetnosť dlžníkov) 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

Schvaľuje 

- odpísanie nevymožiteľných pohľadávok v sume 3 420,08 eur 

 

Hlasovanie:   za:        4 (Ivan Mochnáč, Marta Lapišáková, Peter Durila, Stanislav  

Meľuch)         

                       proti :        0      

                       zdržal sa:    0   

 

 

K bodu 8 Rôzne 

 

Starosta predložil poslancom žiadosť PCO na príspevok na opravu zvonov, po krátkej 

rozprave došlo k zhode poslancov. 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

Schvaľuje 

- príspevok pravoslávnej cirkvi na opravu zvonov vo výške 750,00 eur, 

-  úpravu rozpočtu v zmysle §14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách, t. j. 

presun medzi položkami: zníženie položky 635006 o 750,00 eur a zvýšenie 642007 

o 750,00 eur 

 

Hlasovanie:   za:      4 (Ivan Mochnáč, Marta Lapišáková, Peter Durila, Stanislav Meľuch)         

                       proti :      0      

                       zdržal sa:  0   

 

 Starosta predložil poslancom návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce – 2 traktorové 

vlečky za cenu 100,00 eur/ks  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Čabiny  

Schvaľuje 

- odpredaj hnuteľného majetku obce – 2 traktorové vlečky za cenu 100,00 eur/ks 

 

Hlasovanie:   za:      4 (Ivan Mochnáč, Marta Lapišáková, Peter Durila, Stanislav Meľuch)         

                      proti :      0      
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                      zdržal sa:  0   

Starosta informoval OZ: 

-  o podaní žiadosti o NFP cez OU Medzilaborce na rekonštrukciu MŠ (strecha a interiér 

budovy) vo výške 75 133,74 eur. 

- o podaní žiadosti o dotáciu cez program POD 2021 na úpravu zelene pri pomníku A. 

Králického, 

- o podaní žiadosti o dotáciu cez Environmentálny fond na nákup komunálnej techniky 

(traktor, vlečka, nakladač) vo výške 80 000,00 eur.  

 

Ing. Juhasová informovala o obmedzení prijímania nových členov do DHZ Čabiny, nakoľko 

nebolo možné konanie Výročnej schôdze DHZ z dôvodu proti epidemiologických opatrení – 

covid-19. 

 

p. Durila, Meľuch – žiadali o opravu výtlkov na miestnej komunikácii vo Vyšných Čabinách 

pri železničnom priecestí a opravu verejného osvetlenia pri rodinnom dome s.č. 2 

 

 

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:  

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

 

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


