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Zápisnica 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách, 

konaného dňa 14.12.2022, 16:00 hod. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: podľa návrhu zverejneného na ÚT a webovej stránke obce 09.12.2022 a uvedeného 

v pozvánke na zasadnutie.  

                     

 

 

 

K bodu 1 Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, ktorý vyzval p. Trebišovského na zloženie 

sľubu poslanca. Po zložení sľubu starosta 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 zverejnený na ÚT a webovej stránke obce, bol schválený 

hlasmi všetkých prítomných poslancov. 

 

 

 

 

 

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/  VZN č.6/2022 o výške príspevkoch v materských školách 

6/  Prerokovanie návrhu na 1. úpravu rozpočtu obce r.2022 

7/  Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2023, 2024, 2025 

8/  Rôzne 

9/  Záver 

 

 

 

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:   Bc. Alena Černegová, Ján Trebišovský 

Zapisovateľka:                 Lenka Kusková  

 

Hlasovanie:    za:       4 (Bc. Alena Černegová, Michal Jaroš, Mgr. Marián Škovran,  

                                              Ján Trebišovský, )                          

                     proti :       0      

                       zdržal sa:   0      
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K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta na odporúčanie hlavného kontrolóra nepodpísal uznesenia č. 1/11-2022 a č. 2/11-

2022 z ustanovujúceho zasadnutia z dôvodu, že p. Trebišovský nezložil sľub poslanca a tak sa 

nemohol stať členom komisií zriadených obecným zastupiteľstvom, pretože jeho mandát by bol 

spochybniteľný. 

O týchto uzneseniach dal starosta hlasovať  bez zmeny a OZ prijalo tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/12-2022 

OZ zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v zložení: 

  

Michal Jaroš – predseda ( Hlas – sociálna demokracia ) 

Ivan Mochnáč – člen ( Spolu – občianska demokracia )  

 

 

Uznesenie č. 2/12-2022 

OZ poveruje zástupcu starostu Michala Jaroša, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou, ods. 5 piata veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. 

 

 

Hlasovanie:    za:            4  (Bc. Alena Černegová, Michal Jaroš, Mgr. Marián Škovran,  

                                              Ján Trebišovský, )                          

   

   proti:        0 

                        zdržal sa:  0 

 

 

                                                                                      

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

                                                                                                    podpis starostu  

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4 Informácia o výsledkoch kontroly 

 

 V neprítomnosti hlavného kontrolóra ( bol na zasadnutí OZ v Radvani nad Laborcom ) 

informoval o výsledkoch kontroly starosta obce, ktorý uviedol, že hlavný kontrolór kontroloval 

priebeh a závery ustanovujúceho zasadnutia OZ a výsledkom je odporúčanie starostovi využiť 

sistačné právo nepodpísať uznesenia č. 1 a 2/11-2022. 
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K bodu 5 VZN č.6/2022 o výške príspevkov v materských školách 

 

 Starosta uviedol, že vzhľadom k záväznosti uplatneniu cenových pásiem pre nákup 

potravín, je nutné prijať nové VZN. 

 K jeho návrhu neboli počas zverejnenia pripomienky, hlavný kontrolór odporučil, aby pri 

ďalšom ( očakávanom ) zvýšení ceny bola presnejšie stanovená výška réžie, ako podiel režijných 

nákladov a počtu porcií napr. za 12 mesiacov, pretože táto položka ceny jedla je v Čabinách 

najvyššia z tých obcí kde je kontrolórom. 

    

           

Bez rozpravy bolo prijaté toto: 

 

Uznesenie č. 3/12-2022 

OZ sa uznáša na nariadení č.6/2022 o výške príspevkov v MŠ 

 

Hlasovanie:    za:            4  (Bc. Alena Černegová, Michal Jaroš, Mgr. Marián Škovran,  

                                              Ján Trebišovský, )                          

   

   proti:        0 

                        zdržal sa:  0 

 

 

                                                                                      

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

                                                                                                    podpis starostu  

 

 

                                                                                     

 

K bodu 6 Prerokovanie návrhu na 1.úpravu rozpočtu obce r.2022 

 

 Starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2022 ( je súčasťou tejto zápisnice ) 

vypracovaný v súlade s §12, ods.3 Zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, t.j. zmena 

rozpočtu je navrhnutá na základe skutočného vývoja jeho plnenia. 

 

Bez rozpravy bolo prijaté toto: 

 

Uznesenie č. 4/12-2022 

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce za rok 2022 rozpočtovým opatrením č.1/2022, ktoré je 

súčasťou tejto zápisnice.                                            

 

 

Hlasovanie:    za:            4  (Bc. Alena Černegová, Michal Jaroš, Mgr. Marián Škovran,  

                                              Ján Trebišovský, )                          

   

   proti:        0 

                        zdržal sa:  0 

 

 

                                                                                      

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

                                                                                                    podpis starostu  
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K bodu 7 Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2023, 2024, 2025 

 

 Pred schvaľovaním rozpočtu obecným zastupiteľstvom prečítal starosta odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý odporučil rozpočet schváliť. 

 

Bez rozpravy bolo prijaté toto: 

 

Uznesenie č. 5/12-2022 

    OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025, 

 

 

Hlasovanie:    za:            4  (Bc. Alena Černegová, Michal Jaroš, Mgr. Marián Škovran,  

                                              Ján Trebišovský, )                          

   

   proti:        0 

                        zdržal sa:  0 

 

 

                                                                                      

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

                                                                                                    podpis starostu  

 

 

 

 

 

K bodu 8 Rôzne 

 

a) Poslanci A. Černegová, M. Jaroš, M. Škovran, J. Trebišovský navrhovali zvýšenie 

poplatku za KO a DzN na rok 2023, na čo im starosta odpovedal, že podľa vyjadrenia 

hlavného kontrolóra je táto úprava možná len novým VZN ( nie jednoduchým 

uznesením ). Nové VZN však už nemožno prijať, pretože návrh VZN musí byť 

zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním a účinnosť môže nadobudnúť najskôr 

pätnástym dňom od vyhlásenia po schválení. Naviac VZN o miestnych daniach  

a poplatku za KO a DzN môže byť účinne len od 1.1. nie v priebehu roka. 

 

b) Poslanci A. Černegová, M. Jaroš, M. Škovran, J. Trebišovský žiadali zmeniť zberovú 

spoločnosť na zber a likvidáciu KO. Odpovedal starosta, že so spoločnosťou FÚRA 

s.r.o. je uzavretá platná zmluva, ktorú možno vypovedať len podľa v nej dohodnutých 

podmienok. 

 

c) M. Jaroš navrhol oznamovať v miestnom rozhlase narodenie a úmrtie občana. 

Odpovedal starosta, že zákon o ochrane osobných údajov neumožňuje takéto 

oznámenia, len na žiadosť alebo so súhlasom dotknutej osoby. 

 

d) Starosta oboznámil poslancov, že doterajšiemu kontrolórovi končí funkčné obdobie 

12.02.2023. Nakoľko do roku 2017 obec kontrolóra nemala a cena práce u hlavného 

kontrolóra je vyše 100,- eur mesačne, dáva na zváženie, či voľbu vyhlásiť.  
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Vo všeobecnej zhode bolo prijaté toto: 

 

Uznesenie č. 6/12-2022 

OZ v Čabinách v zmysle §18a ods. 2 Zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

vyhlasuje deň voľby hlavného kontrolóra 08.02.2023 na zasadnutí OZ. 

 

Termín nástupu do práce je 13.02.2023 

 

 

Hlasovanie:    za:            4  (Bc. Alena Černegová, Michal Jaroš, Mgr. Marián Škovran,  

                                              Ján Trebišovský, )                          

   

   proti:        0 

                        zdržal sa:  0 

 

                                                                                

Uznesenie je platné, jeho výkon nemôže v zmysle § 13 ods.7 Zák. č.369/1990 Zb. starosta 

pozastaviť. 

 

 

e) Starosta uviedol, že prijme do práce kotolníka, najradšej na projekt čiastočne 

financovaný z ÚPSVaR. 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5 Záver 

 

Rokovanie OZ ukončil starosta o 17:30 hod.  

 

 

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

                                                                                                             starosta obce  

 

 

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

                               

                 

Overovatelia:  

Bc. Alena Černegová                                  ........................................ 

 

Ján Trebišovský                                                        ........................................ 


