Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách,
konaného dňa 07.03.2022, 15:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky
K bodu 1 Otvorenie a schválenie programu rokovania
Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Milan Moroz. Konštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní štyria z piatich zvolených poslancov a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa na
uzneseniach.
Program, ktorého návrh bol uvedený v pozvánke, bol schválený hlasmi všetkých prítomných
poslancov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
schvaľuje
 program rokovania
Hlasovanie: za:
4 (Stanislav Meľuch, Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)
proti :
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a schválenie programu rokovania
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Informácia o výsledkoch kontroly
5/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
6/ Rôzne
7/ Záver

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ivan Mochnáč, Marta Lapišáková
Zapisovateľka:
Lenka Kusková
Hlasovanie: za:
4 (Stanislav Meľuch, Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení OZ
Z uznesení OZ je v plnení uznesenie č. 1/10 – 2021 na stanovenie všeobecnej hodnoty
majetku – pozemku, ktorý chce odkúpiť p. Čerňa, bol objednaný znalec Ing. Kondis. Po obdŕžaní
znaleckého posudku bude OZ postupovať podľa zákona o majetku obcí.

K bodu 4 Informácia o výsledkoch kontroly
Hlavný kontrolór informoval o plnení plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2022, pričom
uviedol:
 bola kontrolovaná inventarizácia k 31.12.2021, bola vykonaná v súlade so zákonom
o účtovníctve, navrhuje vyhotoviť zoznam prebytočného a nepoužiteľného majetku a návrh
na jeho vyradenie predložiť na najbližšie zasadnutie OZ.
 vyjadril sa k žiadosti PSK o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sa nachádzajú
pod cestami spravovanými PSK, ktorých výmera je 29 539 m² a v účtovníctve je vedená
ich hodnota vo výške 39 877,65 eur.
PSK navrhuje, aby ich obec odpredala za 8,- eur, t.j. za jedno euro za každú parcelu bez
ohľadu na výmeru.
Je kategorický proti tomuto odpredaju, výhrady tlmočil telefonický zamestnankyni PSK
uvedenej v žiadosti PSK.

K bodu 5 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlavný kontrolór predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 ( je prílohou tejto
zápisnice ).
K správe neboli vznesené žiadne pripomienky, Ivan Mochnáč zareagoval na časť v ktorej bola
analyzovaná disproporcia medzi výberom poplatku TKO a DSO a nakladaní za zber a likvidáciu
odpadu a odporučil uzavrieť zmluvu s firmou KOSIT a.s., v ktorej je zamestnaný.
Hlavný kontrolór odpovedal, že termíny uvedené v zmluve so spoločnosťou FÚRA s.r.o.
umožňujú ukončiť zmluvu až koncom roka 2022.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu
Uznesenie č. 1/3 - 2022
OZ berie správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 na vedomie bez pripomienok.

Hlasovanie:

za:
4 (Stanislav Meľuch, Michal Jaroš, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)
proti :
0
zdržal sa: 0
...............................
starosta obce
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K bodu 6 Rôzne
 starosta informoval o podaní žiadosti na základe PSK o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na výstavbu vodovodu a kanalizácie. Podrobnosti v tejto fáze
nie sú riešené.
 starosta interpretoval pokyn OÚ nahlásiť telefonický do Humenného prípadný
príchod obyvateľov Ukrajiny do Čabín
 k rekonštrukcií materskej škôlky starosta uviedol, že v súčasnosti prebieha proces
verejného obstarávania, po jeho ukončení začne úspešný uchádzač s prácami.
 Ivan Mochnáč žiadal riešiť vjazd do Vyšných Čabín.

K bodu 7 Záver
Rokovanie OZ ukončil starosta o 15:30 hod.

Zapísala: Lenka Kusková

.........................................
starosta obce

Overovatelia:
Ivan Mochnáč

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

Marta Lapišáková

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