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Zápisnica  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čabinách, 

konaného dňa 08.02.2023, 16:00 hod.  

___________________________________________________________________________ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: podľa návrhu zverejneného na ÚT a webovej stránke obce 02.02.2023 a uvedeného v 

pozvánke na zasadnutie.   

K bodu 1 Otvorenie a schválenie programu rokovania  

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce, ktorý konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. 

Program rokovania, ktorého návrh bol zverejnený na ÚT a uvedený v pozvánke, 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/  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022  

5/   Voľba hlavného kontrolóra 

6/   Rôzne 

7/   Záver 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice:   Ivan Mochnáč, Mgr. Marián Škovran 

Zapisovateľka:                 Lenka Kusková   

 

Hlasovanie:                 za: 5 (Bc. Alena Černegová, Michal Jaroš, Mgr. Marián Škovran,                                                                                         

                                               Ján Trebišovský, Ivan Mochnáč ) 

                                proti : 0       

                           zdržal sa: 0     
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K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení  

 

V tomto bode sa riešil stav v nakladaní s odpadmi v obci. Poslanci dali návrh na zmenu 

zberovej spoločnosti. Starosta poznamenal, že si preverí podmienky zmluvy so spoločnosťou Fúra 

s.r.o., za akých možno od zmluvy odstúpiť. 

 

 

 

K bodu 4 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 

 

 V neprítomnosti hlavného kontrolóra prečítal správu starosta ( je prílohou zápisnice ). 

K správe uviedol, že táto je zhrnutím činnosti hlavného kontrolóra za uplynulý rok, informácie 

o výsledkoch konkrétnych kontrol boli podávané na každom zasadnutí OZ. 

 

 

 

 

K bodu 5 Voľba hlavného kontrolóra 

 

Starosta uviedol, že jediná kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra predložila potrebné 

doklady a dokumenty v súlade s ust. §18a ods.2 Zák. č.369/1990 Zb. Ing. Mária Kulanová sa 

zúčastnila na rokovaní OZ a predstavila sa. Uviedla, že má ekonomické vzdelanie a od r. 2014 

vykonáva funkciu hlavného kontrolóra.  

 

 Bez rozpravy bolo prijaté toto 

Uznesenie č. 1/2-2023  
OZ v Čabinách volí za hlavného kontrolóra obce Ing. Máriu Kulanovú s termínom nástupu do práce 

13.02.2023 a určuje jej rozsah úväzku 8 hodín mesačne, t.j. rovnaký aký mal doterajší hlavný 

kontrolór.  

 

 

Hlasovanie:                 za: 5 (Bc. Alena Černegová, Michal Jaroš, Mgr. Marián Škovran,                                                                                         

                                               Ján Trebišovský, Ivan Mochnáč ) 

                                proti : 0       

                           zdržal sa: 0     

 

 

 

K bodu 6 Rôzne  

                 Starosta uviedol, že na prevádzku MŠ vynakladá obec okrem podielových daní 20 000,-  

eur ročne a navrhol skrátenie úväzku v MŠ na 6 hodín. Riaditeľka MŠ navrhla založiť Občianske 

združenie, ktoré by z 2% prispievalo na úhradu výdavkov.K návrhu nebolo zaujaté stanovisko OZ 

a starosta bol vo všeobecnej zhode požiadaný, aby predložil na najbližšie zasadnutie rozpočet MŠ. 
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K bodu 5 Záver  

Rokovanie OZ ukončil starosta o 17:30 hod.   

 

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

                                                                                                       starosta obce 

  

                                                                                             

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

 

 

Overovatelia:   

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

Mgr. Marián Škovran                                                                .........................................                                               

  


