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Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách, 

konaného dňa 13.09.2022, 14:00 hod. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: podľa návrhu uvedeného v pozvánke  

                     

 

 

K bodu 1 Otvorenie a schválenie návrhu programu rokovania 

 

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce. 

Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní traja poslanci z piatich zvolených tzn., že OZ je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa na uzneseniach. 

Navrhol doplniť program o bod 4 ,,Rôzne“ a prerokovať tieto návrhy VZN: 

 

a) VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a ich zmien na území obce 

Čabiny 

b) VZN o verejnom poriadku na území obce Čabiny 

c) VZN o organizácii miestneho referenda na území obce Čabiny 

d) VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čabiny 

e) VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do národnej rady slovenskej 

republiky, voľby do európskeho parlamentu, voľby prezidenta slovenskej republiky, voľby 

do orgánov samosprávneho kraja a voľby samosprávy obce Čabiny 

 

Doplnený program bol schválený hlasmi všetkých prítomných poslancov. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čabiny   

schvaľuje  
- program rokovania  

 

Hlasovanie:  za:              3 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková,   

                      proti :         0 

                      zdržal sa:    0  

 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1/  Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/  Prerokovanie návrhu financujúcej banky na zmenu podmienok používania návratných zdrojov 

     financovania 

4/  Rôzne 

5/  Záver 
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K bodu 2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:   Marta Lapišáková, Peter Durila 

Zapisovateľka:                Lenka Kusková  

 

Hlasovanie:    za:       3 (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková) 

                     proti :       0      

                       zdržal sa:   0      

                 

 

 

 

K bodu 3 Prerokovanie návrhu financujúcej banky na zmenu podmienok používania 

návratných zdrojov financovania 

 

Starosta udelil slovo zástupkyni Prima banky, ktorá uviedla: 

- obec Čabiny má poskytnutý úver od Prima banky vo výške 56 430,- eur, ktorý je splatný 

v decembri 2022. Ak by nebol splatený v riadnom termíne bol by úročený cca trojnásobné vyššou 

úrokovou sadzbou ( 2,8% namiesto terajšieho 1%) 

 

Banka navrhuje splatenie ,,starého“ úveru ,,novým“ úverom, ktorý je navyše úročený takou 

výhodnou sadzbou, že aj po jeho zvýšení a navrhovaných 20 000,- eur budú výdavky na úroky 

nižšie ako doposiaľ pri nižšom stave úveru. 

 

Pred schvaľovaním úveru predložil hlavný kontrolór záver z preverenia splnenia 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré je povinný vykonať v zmysle § 17 

ods. 14 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Konštatoval, že pri celkovej sume dlhu obce 76 430,- eur jej podiel zo skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je nižší ako 50% a je dodržaná hranica stanovená 

zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a zákonom o rozpočtových pravidlách, t.j. obec dodržiava 

podmienky pre prijatie úveru. 

 

 

Schválenie úveru nemožno odkladať pre nové zastupiteľstvo ( pre splatnosť ) a OZ prijalo 

toto: 

 

Uznesenie č. 1/9-2022 

OZ v zmysle § 11 ods.4, písm. b) Zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje 

prijatie municipálneho úveru Univerzál vo výške 76 430,- eru. 

 

 

          Hlasovanie:    za:            3    (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková)   

             proti:        0 

                                  zdržal sa:  0 

 

 

 

                                                                                      

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

                                                                                                    podpis starostu  
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K bodu 4 Rôzne 

 

a) Prokurátor okresnej prokuratúry vykonal previerku zákonnosti v mnohých obciach a o.i. aj 

v Čabinách. Listom vyzval obec, aby prijala nariadenia, ktoré jej ako povinné určuje ustanovenie 

§4, ods. 5, písm. a) body 1-5 zákona o obecnom zriadení. 

  Návrhy VZN boli zverejnené, pripomienky neboli, preto starosta navrhol prijať ich 

v predloženom znení. 

 

  

Bez rozpravy boli prijaté tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2/9-2022 

OZ schvaľuje VZN č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a ich zmien na 

území obce Čabiny 

 

 

          Hlasovanie:    za:            3    (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková)   

             proti:        0 

                                  zdržal sa:  0 

 

 

 

                                                                                      

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

                                                                                                    podpis starostu  

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3/9-2022 

OZ schvaľuje VZN č. 2/2022 o verejnom poriadku na území obce Čabiny 

 

 

          Hlasovanie:    za:            3    (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková)   

             proti:        0 

                                  zdržal sa:  0 

 

 

 

                                                                                      

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

                                                                                                    podpis starostu  
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Uznesenie č. 4/9-2022 

OZ schvaľuje VZN č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda na území obce Čabiny 

 

 

          Hlasovanie:    za:            3    (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková)   

             proti:        0 

                                  zdržal sa:  0 

 

 

                                                                                

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

                                                                                                    podpis starostu  

 

 

Uznesenie č. 5/9-2022 

OZ schvaľuje VZN č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Čabiny 

 

 

          Hlasovanie:    za:            3    (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková)   

             proti:        0 

                                  zdržal sa:  0 

 

 

                                                      

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

                                                                                                    podpis starostu  

 

 

 

b) Riaditeľka MŠ  vypracovala Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 o 

výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Čabiny. 

Dôvodom je vyššie cenové pásmo na nákup surovín pri príprave jedál v školskej jedálni ( je 

určené vyhláškou Ministerstva školstva ) 

 

 Bez rozpravy bolo prijaté toto: 

 

Uznesenie č. 6/9-2022 

OZ schvaľuje Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 o výške príspevkov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čabiny. 

 

 

          Hlasovanie:    za:            3    (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková)   

             proti:        0 

                                  zdržal sa:  0 

 

 

                                                                                      

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

                                                                                                     podpis starostu  
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c) Prokurátor okresnej prokuratúry podal protest proti nezákonnému ustanoveniu vo VZN č. 

2/2014 o vylepovaní volebných plagátov, nakoľko novelou zákona o obecnom zriadení 

stratil starosta oprávnenie udeliť pokutu za priestupok, túto udeľuje obce. Pretože VZN bolo 

prijaté pred novelou, toto ustanovenie zostalo. 

Starosta predložil návrh VZN o vyhradení miest a určení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 

voľby do národnej rady slovenskej republiky, voľby do európskeho parlamentu, voľby 

prezidenta slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby 

samosprávy obce Čabiny, ktorým sa odstraňuje nezákonnosť napadnutú prokurátorom. 

 

            Bez ďalšej rozpravy bolo prijaté toto:  

 

Uznesenie č. 7/9-2022 

OZ vyhovuje protestu prokurátora a schvaľuje VZN č. 5/2022 o vyhradení miest a určení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane pre voľby do národnej rady slovenskej republiky, voľby do európskeho parlamentu, 

voľby prezidenta slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby 

samosprávy obce Čabiny 

 

 

          Hlasovanie:    za:            3    (Peter Durila, Stanislav Meľuch, Marta Lapišáková)   

             proti:        0 

                                  zdržal sa:  0 

 

 

 

                                                                                      

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

                                                                                                     podpis starostu  

 

 

 

K bodu 5 Záver 

 

Rokovanie OZ ukončil starosta o 14:50 hod.  

 

 

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

                                                                                                             starosta obce  

 

 

Zapísala: Lenka Kusková                                                          ........................................ 

                               

                 

Overovatelia:  

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

 

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


