Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách,
konaného dňa 08.06.2022, 15:00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa návrhu uvedeného v pozvánke
K bodu 1 Otvorenie a schválenie programu rokovania
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Milan Moroz. Konštatoval, že na zasadnutí
OZ sú prítomní traja z piatich zvolených poslancov a OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa na
uzneseniach.
Program rokovania, ktorého návrh bol uvedený v pozvánke, bol schválený hlasmi všetkých
prítomných poslancov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny
schvaľuje
 program rokovania
Hlasovanie: za:
3 (Stanislav Meľuch, Michal Jaroš, Marta Lapišáková,)
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 a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
5/ Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2021
6/ Plnenie rozpočtu obce za uplynulé obdobie rok 2022
7/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce a počtu poslancov OZ v Čabinách na
nasledujúce volebné obdobie.
8/ Rôzne
9/ Záver

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Stanislav Meľuch, Peter Durila
Zapisovateľka:
Lenka Kusková
Hlasovanie: za:
3 (Stanislav Meľuch, Peter Durila, Marta Lapišáková )
proti :
0
zdržal sa: 0
1

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení OZ
Starosta uviedol, že v zmysle uznesenia OZ č. 1/10 – 2021 nemožno prerokovať zámer na
priamy odpredaj pozemku vo vlastníctve obce, pretože ani po mnohých urgenciách nevyhotovil
znalec znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty tohto majetku.
Ostatné uznesenia boli splnené.
OZ zobralo toto hodnotenie na vedomie bez pripomienok.

K bodu 4 Informácia o výsledkoch kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
Hlavný kontrolór informoval o vykonanej kontrole zostavovania záverečného účtu obce za
rok 2021. Výsledok kontroly je obsiahnutý v odbornom stanovisku k záverečnému úctu obce za
rok 2021 a je predmetom prerokovania v ďalšom bode programu.
Informáciu zobralo OZ na vedomie bez pripomienok.
K plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 neboli požiadavky na doplnenie a OZ prijalo
toto:
Uznesenie č. 1/6 – 2022
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
Hlasovanie:

za:
3 (Stanislav Meľuch, Peter Durila, Marta Lapišáková )
proti :
0
zdržal sa: 0
...............................
starosta obce

K bodu 5 Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2021
Od tohto bodu prítomný aj Ivan Mochnáč.
Pred schvaľovaním záverečného účtu obce za rok 2021 predložil hlavný kontrolór odborné
stanovisko ( je prílohou tejto zápisnice ) a OZ bez ďalšej rozpravy na základe odporúčania
hlavného kontrolóra prijalo toto:
Uznesenie č. 2/6 - 2022
Prerokovanie záverečného účtu obce Čabiny za rok 2021 sa uzatvára výrokom : celoročné
hospodárenie za rok 2021 sa schvaľuje bez výhrad.
Hlasovanie:

za:
4 (Stanislav Meľuch, Peter Durila, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)
proti :
0
zdržal sa: 0
...............................
starosta obce
2

K bodu 6 Plnenie rozpočtu obce za uplynulé obdobie rok 2022
Hlavný kontrolór vyhodnotil plnenie rozpočtu za obdobie 1-5 mesiac 2022 nasledovne:
- prebytok bežného rozpočtu je 9922,21 eur
- bola splatená časť istiny úverov podľa rozpočtu
- je predpoklad prebytkového hospodárenia aj na celý rok 2022, úprava rozpočtu sa
nenavrhuje
Informáciu o plnení rozpočtu vzalo OZ na vedomie bez pripomienok.

K bodu 7 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce a počtu poslancov OZ v Čabinách
na nasledujúce volebné obdobie
Starosta uviedol, že je zákonnou povinnosťou obecného zastupiteľstva určiť v zákonnej
lehote volebný obvod, počet poslancov OZ a rozsah výkonu funkcie starostu obce, ktorí budú
zvolení vo voľbách 29.10.2022.
Starosta navrhol ponechať doterajší stav a tento návrh podporil poznámkou hlavný
kontrolór, ktorý uviedol, že takto postupovali aj ďalšie obce.
Po krátkej rozprave, v ktorej bol vyslovený všeobecný súhlas s návrhom starostu boli
prijaté tieto uznesenia:
Uznesenie č. 3/6 - 2022
V zmysle § 166 ods. 2 Zák. č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa pre voľby poslancov OZ v Čabinách, ktoré
sa budú konať 29.10.2022 utvorí jeden volebný obvod.
Hlasovanie:

za:
4 (Stanislav Meľuch, Peter Durila, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)
proti :
0
zdržal sa: 0
...............................
starosta obce

Uznesenie č. 4/6 - 2022
V zmysle § 166 ods. 3 Zák. č. 180/2014 Z.z a v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. d)
Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Obecné zastupiteľstvo určuje počet päť
poslancov OZ v Čabinách, ktorí budú zvolení vo voľbách dňa 29.10.2022

Hlasovanie:

za:
4 (Stanislav Meľuch, Peter Durila, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)
proti :
0
zdržal sa: 0

.........................................
starosta obce
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Uznesenie č. 5/6 - 2022
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) Zák. č. 369/1990 Zb. určuje obecné zastupiteľstvo plán
rozsah výkonu funkcie starostu obce Čabiny, ktorý bude zvolený vo voľbách dňa 29.10.2022
v jednomandátovom volebnom obvode v súlade s ust. § 166 ods. 4 Zák. č. 180/2014 Zb.

Hlasovanie:

za:
4 (Stanislav Meľuch, Peter Durila, Marta Lapišáková, Ivan Mochnáč)
proti :
0
zdržal sa: 0

.........................................
starosta obce
K bodu 8 Rôzne
a) Starosta informoval o záujme p. Hrotkó prenajať časť galérie a navrhol prerokovať so
záujemkyňou podmienky nájmu za účasti hlavného kontrolóra so zámerom dodržať
zákon o majetku obce.
OZ vyslovilo všeobecný súhlas s týmto postupom
b) Starosta oboznámil poslancov s prípravou nohejbalového turnaju, ktorý by sa mal
uskutočniť v mesiaci júli. OZ sa stotožnilo s týmto zámerom.
c) Starosta tlmočil OZ požiadavkou zberovej firmy FÚRA, s.r.o., aby boli orezané stromy
a nebránili prejazdu áut. OZ súhlasilo s vykonaním tohto úkonu.

K bodu 9 Záver
Rokovanie OZ ukončil starosta o 14:50 hod.

Zapísala: Lenka Kusková
........................................
starosta obce
Overovatelia:
Stanislav Meľuch

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

Peter Durila

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