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Èabský spravodajca

Èíslo 1 / 2008

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. zasadnutie obecného
zastupiteľstva – 13.12.2007

A: Berie na vedomie:
- rozpočet na r. 2009-2010
2009
2010
príjmy 14 303 000,- 9 520 000,- Sk
výdavky 14 183 000,- 9 420 000,- Sk
- žiadosti občanov
- ku dňu 13.12.2007 je evidovaných
22 žiadostí o pridelenie nájomných
bytov
- obec Behynce požaduje príspevok
na obnovu obecného úradu zničeného
požiarom
- informácie:
- o registri obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP)
- o výstavbe vodomernej šachty
obcou Nové Sady
- o príprave stavebného povolenia
na výstavbu chodníkov v obci
- o vykonanej kontrole Hasičského
a záchranného zboru na obecnom úrade a v prístavbe kultúrneho domu
- o aktivitách mikroregiónu Radošinka
- o voľnom byte v 12-bytovke, ktorý sa uvolnil po r. Marečkovej. O byt
požiadal p. Volár.
- o oprave orgánu vo farskom kostole a možnosti jeho čiastočnej podpory
financovania
B: Schvaľuje:
- rozpočet na r. 2008

príjmy 14 300 000,- Sk
výdavky 14 300 000,- Sk
- preplatenie 5 dní dovolenky za r.
2006 starostovi obce.

Prerokovalo a schválilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) č.1/2007 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
- VZN 2/2007 o dodržiavaní verejného poriadku obce a verejnej čistoty
- VZN 3/2007 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce na území obce Čab
- VZN 4/2007 o hospodárení s majetkom obce Čab
- VZN 5/2007 zásady rozpočtového
hospodárenia obce Čab
10. zasadnutie obecného
zastupiteľstva - 18.01.2008
A: Berie na vedomie:
- plán investícií na r. 2008
- Materská škola – výmena okien a
dverí, výmena podláh, oplotenie
- oprava strechy obecného úradu,
terénne úpravy pred OcÚ – protipovodňové opatrenia
- dokončenie výstavy ihriska,
označenie Domu smútku a kultúrneho
domu
- pokračovanie v budovaní cesty na
Dieloch
- výstavba parku na Vale
- verejné osvetlenie

- dopravné značenie obce
- opravy, údržba a ostatné:
- oprava podlahy javiska, dokončenie činkárne, konštrukcia zvoničky,
- odpadkové koše do autobusových
zastávok a pred obecný úrad,
- nábytok do novej kancelárie,
odkúpenie pozemkov od ŽSR,
- geometrické plány ciest atď.
.. informácie o:
- výstavbe 8bj
- zmene nájomníka na 12bj (rodina
Volárová)
- projekte programu rozvoja vidieka
- kultúrnom programe - fašiangy
- príprave kultúrnych programov
na leto
- I. plese športovcov

B: Schvaľuje:
- kúpu televízora do tomboly na I.
ples športovcov
- dokúpenie výbavy do kuchyne
11. zasadnutie obecného
zastupiteľstva – 15.02.2008
A: Berie na vedomie:
.. informácie o:
- príprave územia pre výstavbu rodinných domov
- príprave Valu na začatie prác súvisiacich s výsadbou parku
- prijatí obce Jelšovce do združenia
Radošinka a vystúpením obce Lužian-

ky zo združenia
- sťažnosti p. Ďurkovej na p. Gajdošovú ohľadom krivého obvinenia
- možnosti zmeny hraníc priemyselnej zóny
- súťaži obecných novín
- dopravnom značení priemyselnej
zóny
- ukončení prestavby činkárne
B: Doporučuje:
- starostovi obce podpísať zmluvu
č. 2006/6047 /015 zo ZSE a.s. na výstavbu trafostanice na Dieloch
- zameniť diely č.10,11,12,13,15
podľa geometrického plánu č. 21/2005
vyhotovené p. Volfovou za časť dielu
č. 3 (pri 8-bytovke)
C: Schvaľuje:
- prevedenie parcely č. 69 v intraviláne katastrálneho územia obce Čab z
Urbárskeho a gazdovského spolku na
obce Čab
- vydržanie parcely č. 394 – časť
neznámi vlastníci pre obec Čab
- vydržanie parcely č.159/1 – časť
neznámi vlastníci pre obec Čab
- vysporiadanie parcely č. 159/1 so
známymi vlastníkmi
- vydržanie parciel č. 754/1 a 754/2
– časť neznámi vlastníci pre obec Čab
- členský príspevok Občianskemu
združeniu Mikroregión Radošinka vo
výške 1,- Sk na obyvateľa za rok

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi
Vážení občania,
V minulých číslach našich novín
sme Vás informovali o tom, že naša
obec spolu s ďalšími 57 obcami patrí
do združenia pre separovaný zber
odpadu, ktoré má spolu vyše 73 000
obyvateľov.
Na valnom zhromaždení dňa 29.
novembra 2007 bolo schválených
niekoľko zmien, ktoré významne
zasiahli do koncepcie združenia.
Pôvodná koncepcia bola vypracovaná
na vytvorenie zberových dvorov vo
Výčapoch-Opatovciach – kompostovisko, v Jelšovciach – prekládková
stanica, v obci Mojmírovce – biely
odpad a elektroodpad. Centrálny dvor
bol naplánovaný vo Veľkom Záluží,
kde mal byť umiestnený dotrieďovací
systém. Pretože vznikli veľké problémy vo Veľkom Záluží, ktoré súviseli
s vlastníctvom pôdy na ktorej mal
byť zberový dvor umiestnený, bolo
združenie nútené hľadať nové lokality.
Najvýhodnejším bola lokalita v Lužiankach, ktorá má všetky predpoklady
na splnenie aj tých najnáročnejších
kritérií, ktoré si daná problematika
vyžaduje. Pozemok má 4,2 ha, na
ktorom sa nachádza administratívna

budova, spevnené plochy, skladové
priestory, garáže, opravárenské dielne, inžinierske siete atď. Uvedené
nehnuteľnosti boli pôvodne využívané
na mraziarenské účely. Vzhľadom na
nové skutočnosti bola schválená nová
koncepcia, ktorá schválila lokalitu v
Lužiankach a zároveň zrušila lokality
v Jelšovciach, Mojmírovciach a vo
Veľkom Záluží.
Na celkovú činnosť združenia bude
potrebných asi 300 až 350 miliónov
Sk. Tieto finančné zdroje bude možné
získať z fondov Európskej únie príp.
úveru. V súčasnosti je pripravený
projekt na Ministerstve životného
prostredia SR na základe ktorého budeme žiadať financie z prostriedkov
EÚ. Predpokladá sa, že združenie by
mohlo začať zabezpečovať služby od
budúceho roku, v prípade hladkého
priebehu získania dotácií možno už v
tomto roku.
Počas činnosti združenia sa uvažuje
s vydávaním časopisu pre členské
obce, aby bol prehľad o tom, ako združenie funguje.
Zber bude prebiehať tak, že všetky
smetné nádoby budú vybavené čipmi,
na základe čoho sa bude dať každá do-

mácnosť sledovať, koľko odpadu produkuje, či separuje alebo nie. Podľa
množstva sa bude odvíjať aj platba za
vývoz. Je potrebné si teda uvedomiť,
že čím viac odpadu vyprodukujeme,
tým viac zaplatíme. Na základe skúsenosti organizácií vyvážajúcich odpad
je zrejmé, že v obciach v ktorých sa
separuje odpadu menej ako v ostatných obciach.
Je preto potrebné, vážení občania,
dobre sa zamyslieť nad tým ,čo všetko
do odpadových nádob dávate.
Nový systém zberu bude pozostávať zo štyroch nádob pre každú domácnosť (papier, sklo, plasty a ostatný
odpad). Vývoz ďalšieho odpadu – biologického, stavebného, veľkoobjemového, nebezpečného atď., bude tiež
zabezpečovať podľa harmonogramu
pre jednotlivé obce.
Vyzývam Vás, vážení občania, aby
ste si už teraz osvojili tento systém
zberu, čím predídete rôznym problémom, ktoré by mohli vzniknúť porušovaním týchto zásad.
Všetci veľmi dobre vieme, aké
problémy spôsobujú odpady každej
spoločnosti na celom svete. Z odpadového hospodárstva sa vytvorilo nové

priemyselné odvetvie, v ktorom pracujú státisíce ľudí. Sami sme častokrát
svedkami toho ako sa firmy zo zahraničia snažia zbaviť svojho odpadu a
umiestniť ho na našom území, pritom
to nie je obyčajný neškodný odpad, ale
odpad ktorý, dokáže zamoriť rieky, ba
aj celé územia.
Snažme sa teda pochopiť, že odpady sú naozaj obrovským problémom
ľudstva, nás na dedine nevynímajúc.
Neriešme ho teda bezhlavo, akoby
sa nás to netýkalo a začnime poctivo
separovať, aby sa aspoň časť z neho
mohla opätovne využiť na spracovanie
nových výrobkov.
starosta obce

OBČIANSKA INZERCIA
Záhradnícka firma PROEKO,
Čab 85 - záhradné, sadové a
terénne úpravy, prijme od apríla
2008 na nepravidelné - sezónne
brigádnické a pomocné práce 2 - 3
brigádnikov (študenti, nezamestnaní, dôchodcovia). Záujemcovia sa
môžu prihlásiť osobne na uvedenej
adrese alebo na telefónnom čísle
0903 361 540.

