
ZÁPISNICA 

Zo štvrtého zasadania OZ v Cabove, 
konaného dňa 28. 07. 2011 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

!. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Informatívna správa o dianí v obci 
5. Diskusia 
6. Rôzne 
7. Záver  

 
 
Zasadnutie zahájil    a viedol starosta obce p. Michal Orosí. Privítal prítomných  

poslancov OZ a oboznámil ich s programom, ktorý jednomyseľne schválili. 

Za overovateľov boli určení: Ing. P. Kocan, PhD. a Mgr. J. Kocanová. 

Kontrolou pänenia uznesenia z tretieho zasadania bolo zistené, že uznesenie prijaté na 
treťom zasadnutí OZ v bode A pod č. 1 ,4, 5 je splnené, pod č. 2 a 3 sa plní, v bode B bolo 
splnené. 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na prejednanie montáže vodomerov. 
Dal hlasovať o súhlase na montáž vodomerov. Všetci prítomní poslanci s montážou súhlasili. 
Poslanci OZ ďalej prejednávali cenu vody za 1 m3 na nasledujúci rok. Poslanec p. Pacuia 
navrhol určiť poplatok za vodu na 7 € za 1 m3. Z prítomných štyroch poslancov, íraja boh za 
a jeden bo! proti. Starosta navrhol, že by bolo dobré spojazdniť uzatvárací ventil smerom na 
uličku pred číslom domu 39 a tiež na uličku pri čísle domu 59. Ak by sa toto zrealizovalo, bol 
pri poruchách na vodovode odstavený menší počet domácností. 

V diskusii Ing. Hric pripomienkoval výstavbu kanalizácie, rekonštrukciu vodovodu 
a potrebu vybavovať dotácie na rozvoj obce. Súhlasil s montážou vodomerov a chcel vedieť 

ako sa pokutujú neplatiči za vodu. 
na pripomienkovanie financovania Minirelly Cabov starosta obce reagoval tým, že obec túto 
súťaž finančne nedotovala. 
Starosta obce navrhol, aby prevádzkový čas vo všešportovom areále sa cez prázdniny zmenil a 
aby bol zavedený poplatok 2 € na hodinu. Na základe reakcie občanov boi určený prevádzkový 
čas len popoludní, podobne ako po celý rok. 



Ing. Hríc zdôraznil, že na prevádzku všešportového areálu musí byť vypracovaný 
prevádzkový poriadok a aby deti na ihrisko šli v sprievode rodičov. Vo svojom návrhu 
sa odvolával na Európsku charta o športe. 
Mgr. Kocanová navrhla, aby sa ihrisko uzamklo a aby tam deti nechodili samé, ale len 
v doprovode rodičov, 
Starosta  obce  oboznámil   poslancov   02  s opravou  a údržbou   Materskej   školy. 
Každoročne <,:éz■prázdniny sa ■musí robiť údržba á drobné opravy priestorov materskej 
š k o l y .    ■       ■  •   ■    ■ ■  ■     ■   ■      ■  : . . - . ■ ■ ■ ■ . ■ . ■ ■ . ■  
P.'Balintová navrhla zamurovať bočné dverenä budove kultúrneho domu, ktoré vedú 
priamo na javisko. Zdôvodnila to tým, že dvere sa nevyužívajú a v zime zbytočne 
uniká teplo. 

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil štvrté 

zasadnutie OZ. 

overovatelia: Ing. P. Kocan, PhD. 

Mgr J.Kocanoi'í 

OBEC  ČASOV 
OBECNÝ  

ÚRAD 094  14 C 


