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Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách, 

konaného dňa 06.07.2021, 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 a schválenie  návrhu programu rokovania 

2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/  Kontrola plnenia uznesení 

4/  Všeobecne záväzné nariadenie o likvidácii odpadových vôd na území obce Čabiny 

5/  Návrh na nakladanie s majetkom obce 

6/  Informácia o výsledkoch kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

7/  Rôzne  

8/  Záver 

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:   Stanislav Meľuch, Ivan Mochnáč 

Zapisovateľka:                 Lenka Kusková  

 

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

          Lapišáková) 

                     proti :       0      

                       zdržal sa:   0      

                 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení OZ  

 

Na OZ neboli prijaté žiadne uznesenia, ktoré by bolo potrebné riešiť. 
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K bodu 4 Všeobecne záväzné nariadenie o likvidácii odpadových vôd na území obce Čabiny 

 

 Starosta zdôvodnil nutnosť prijatia tohoto VZN, ktoré vyplýva z novelizácie zákona 

o vodách. 

Podstatou VZN je, že slúži občanom ako usmernenie pri plnení povinností súvisiacich 

s vyprázdňovaním žúmp ( dokladovanie likvidácie obsahu žúmp certifikovanou firmou ). 

 K návrhu VZN neboli vznesené počas jeho zverejnenia na pripomienkovanie žiadne 

výhrady a OZ prijalo toto Uznesenie č. 1/7 – 2021. 

OZ schvaľuje VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Čabiny. 

 

 

 

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

                      proti :      0      

                      zdržal sa:   0 ( Ivan Mochnáč ) 

 

 

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

          starosta obce 

              

         

K bodu 5 Návrh na nakladanie s majetkom obce 

 

 Po krátkej rozprave došlo k všeobecnej zhode, aby bol tento bod prerokovaný na 

najbližšom zasadnutí. 

 

 

K bodu 6 Informácie o výsledkoch kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

 

 Nakoľko hlavný kontrolór nebol prítomný, informáciu podá na nasledujúcom zasadnutí.   

K predloženému plánu kontrolnej činnosti neboli žiadne doplnky a OZ prijalo toto  

Uznesenie č. 2/6 – 2021. 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 

 

 

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

    Meľuch)         

                       proti :  0      

                       zdržal sa: 0   

 

 

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

               starosta obce   

 

 

K bodu 7 Rôzne 

 

Starosta informoval poslancov o aktuálnych aktivitách obecného úradu: 

 

a) bol schválený finančný príspevok na rekonštrukciu pomníka A. Králického vo výške 

17 999, 59 eur. 

Realizácia projektu je rozdelená na II. etapy na roky 2021 a 2022.  
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b) bola zakúpená traktorová kosačka za týchto finančných podmienok: 

- 1. splátka 1500,00 eur, a 12 splátok po 144,00 eur. 

c) zo strany údržby ciest PSK bola riaditeľom prisľúbená oprava cesty cez Vyšné Čabiny  

( most ). 

d) ŽSR plánujú inštalovať na železničnom priecestí vo Vyšných Čabinách závoru. 

e) ŽSR tiež plánujú zbúranie čakárne vo Vyšných Čabinách ( v roku 2023 ). 

f) Dňa 10.07.2021 sa uskutoční Športový deň pre mládež, prioritná akcia Nohejbalový zápas. 

g) V rámci osláv storočnice slovenského filmu, bude dňa 21.08.2021 premietnutý film 

Majster kat, vstup pre návštevníkov voľný, poplatok organizátorom 100,00 eur hradí obec. 

   

  

 

 

K bodu 8 Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným a poslancom za účasť. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:30 h. 

 

Zapísala: Lenka Kusková 

                               

                 

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

                 starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

 

Ivan Mochnáč                                                            ........................................ 


