Obec Cabov
Obecný úrad Cabov č.126, 094 14 Sečovská Polianka, IČO:00332283, DIČ: 2020640897

ZÁPISNICA
z 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Cabove zo dňa 20.12.2021
Začiatok zasadnutia: 16:25 hod.
Prítomní:
Starosta:
Poslanci OZ:

Ospravedlnení: - - - Viliam Popaďák
Mgr. Radoslav Hanusin
Ing.Peter Hric
Michal Orenič
Mikuláš Nemčík
Lukáš Horváth

Kontrolórka obce:
Zamestnanec:

Mgr.Alena Lengelová
Mgr. Adriana Vaľovčinová

Starosta obce Viliam Popaďák oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote
a že všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto zasadnutie písomne včas pozvaní. Ďalej
konštatuje, že z celkového počtu 5 poslancov obecného zastupiteľstva, sú prítomní 5 poslanci, teda
zasadnutie OZ je v zmysle § 12 ods.7 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznášaniaschopné.

Ad 1) PROGRAM ZASADNUTIA

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cabove otvoril a viedol Viliam Popaďák starosta obce. V
úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Starosta obce oboznámil
všetkých prítomných s návrhom programu rokovania 18. zasadnutia.
Starosta predniesol návrh programu
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ,
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
Informácia o plnení uznesení OZ,
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022,2023,2024,
Schválenie návrhu rozpočtu obce Cabov na rok 2022,2023,2024,
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022,
Prerokovanie žiadosti p. Anny Korytkovej o cestný spomaľovač,
Informácia o stave výberu daní za nehnuteľnosti a poplatkov za odber vody,
Zaslanie projektových zámerov obce Cabov do príprav nového ,,Plánu rozvoja“
na obdobie 2022 2025,
10. Diskusia – Rôzne,
11. Návrh na uznesenie,
12. Záver.

Tel.:057/4880642

www.cabov.sk

info@cabov.sk

1

Obec Cabov
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Starosta obce dal hlasovať k takto navrhovanému programu. K návrhu neboli vznesené námietky.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 1
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.SCHVAĽUJE
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
Ad 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Starosta obce určil zapisovateľa zápisnice pani Mgr. Adriana Vaľovčinová. Za overovateľov zápisnice
určil p. Ing. Peter Hric a p. Mgr. Radoslav Hanusin.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 2
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.SCHVAĽUJE
 1. zapisovateľa: Mgr.Adriana Vaľovčinová

2. overovateľa zápisnice: Ing. Peter Hric a Mgr. Radoslav Hanusin.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý
Ad 3) Informácia o plnení uznesení
Starosta obce predniesol uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a skonštatoval, že Uznesenia zo
17. zasadnutia OZ sú splnené.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 3
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
 1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý
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Ad 4) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022,2023,2024
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 boli poslancom OZ poslané elektronicky
a zverejnený na úradnej tabuli obci. Starosta poprosil hlavnú kontrolórku, aby predniesla stanovisko
k rozpočtu na roky 2022,2023,2024.
Hlavná kontrolórka predniesla návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024 je v základných
rysoch spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a tiež aj zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 4
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 (Príloha č.1)
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
0
0

Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
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Návrh bol prijatý
Ad 5) Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2022,2023,2024
Starosta obce skonštatoval, že návrh rozpočtu bol zverejnený 30.11.2021 na úradnej tabuli a na obecnej
stránke a zároveň bol poslancom odoslaný elektronickou poštou. Bol zverejnený podľa zákona min.
15 dní na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Tento návrh rozpočtu bol pripravený v spolupráci
starostu obce, poslancov OZ, ekonómky obce a hlavnej kontrolórky obce. Po zostavení návrhu
rozpočtu na roky 2022,2023,2024 mali poslanci OZ aj pracovnú poradu ohľadom položiek
zameraných na kultúrnu činnosť obce v roku 2022, plánované práce, nákupy a poskytnuté dotácie na
základe prijatých žiadostí. Pri samotnom schvaľovaní návrhu rozpočtu boli vykonané menšie úpravy.
Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný pričom celkové príjmy predstavujú sumu 148 923, 00 € a
celkové výdaje 148 923,00 €.
Zástupca starostu Ing. Peter Hric navrhol doplnenie resp. úpravu rozpočtu. Zmena sa týka dotácii
z rozpočtu obce pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť v obci Cabov a podali žiadosť o dotáciu na
rok 2022.
Príjmy a výdaje sa nebudú navyšovať, ale je potrebne nájsť vo výdajovej časti položky, ktoré sa
ponížia.
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Zároveň podal návrh na poskytnutie dotácii a to v sumách:
 Dobrovoľný hasičský zbor Cabov
 Jednota dôchodcov Cabov
 Gréckokatolícka cirkev farnosť Cabov

+300 EUR
+300 EUR
+300 EUR

Starosta obce dal hlasovať o návrhu .
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 5
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. SCHVAĽUJE
Dotácie z rozpočtu obce pre organizácie:
 Dobrovoľný hasičský zbor Cabov
 Jednota dôchodcov Cabov
 Gréckokatolícka cirkev farnosť Cabov

+300 EUR
+300 EUR
+300 EUR

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
4
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík
Proti:
1
L.Horváth
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
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B. SCHVAĽUJE
Rozpočet obce na rok 2022 v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie ako
vyrovnaný bez výhrad (Príloha č. 2 )

C. BERIE NA VEDOMIE
Rozpočet obce na roky 2023 a 2024 členení funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
(Príloha č. 2).
D. UKLADÁ
Ekonómke obce Mgr. Adriane Vaľovčinovej
a)
b)

zabezpečiť plnenie rozpočtu na rok 2022, mesačne sledovať príjmy a výdaje rozpočtu
v prípade akýchkoľvek zmien zabezpečiť prerokovanie so starostom obce a pre obecné
zastupiteľstvo pripraviť rozpočtové opatrenie.

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
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Ad 6) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2022 bol odoslaný poslancom elektronickou
poštou.. Tento materiál je zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli. V súlade s ustanovením
§ 18f ods.1 písm.b/ zákona NR SR č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení znení neskorších zmien a
doplnkov predložila hlavná kontrolórka obecnému zastupiteľstvu v Cabove Plán kontrolnej činnosti
obce Cabov na I. polrok 2022. (Príloha č.3)





Kontrola plnenia uznesení OZ
Kontrola zameraná na dodávateľské faktúry, pokladničné doklady a bankové účty
Kontrola podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva
Kontrola činností na základe iných podnetov a vlastných zistení

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 6
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov na 1. polrok 2022
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
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Návrh bol prijatí
Ad 7) Prerokovanie žiadosti p. Anny Korytkovej o cestný spomaľovač
Predmetnú žiadosť o cestný spomaľovač – retardér sme riešili s komisiou verejného záujmu. Tam sa
komisia zhodla, že danú žiadosť postúpime na Správu a údržbu ciest oblasť Vranov nad Topľou, kde
požiadame o ich odborné stanovisko. Nakoľko spomínaný úsek je cesta III. triedy č.3626 a obec nie je
vlastníkom ani správcom nemôžme rozhodnúť o umiestnení spomaľovača. Počkáme na vyjadrenie od
Správy a údržby ciest oblasť Vranov nad Topľou a oboznámime pani Annu Korytkovú.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 7
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o podanej žiadosti p. Anny Korytkovej
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B. SÚHLASÍ
1. S postúpením predmetnej žiadosti na Správu a údržbu ciest, oblasť Vranov n/T a požiadaním
o ich odborné stanovisko – spomaľovač na ceste III. triedy č. 3626
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
Ad 8) Informácia o stave výberu daní za nehnuteľnosti a poplatkov za odber vody
Starosta informoval poslancov o stave výberu daní za nehnuteľnosti a poplatkov za odber vody, na
základe podkladov. V zozname sa nachádzajú obyvatelia, ktorí neuhradili poplatky za tento rok, ale
aj za predchádzajúce obdobie. Boli kontaktovaní a informovaní osobne . Poslanci sa zhodli na potrebe
informovať občanov písomne o svojich nedoplatkoch, aby každý vedel koľko a za čo má obci zaplatiť.
Občanom, ktorý nemajú uhradené poplatky je potrebné poslať výzvu na zaplatenie (osobné doručenie
na podpis, prípadne poslať doporučene poštou).
Po neuhradení výzvy na zaplatenie poplatkov si môže obec začať nárokovať plnenie formou
zverejnenia neplatičov na úradnej tabuli, exekúcie prípadne v spolupráci s príslušnými úradmi.
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NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 8
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov

A. BERIE NA VEDOMIE
Informácia o úhrade dane za nehnuteľnosti a psov a poplatky za vodu a KO za odber vody
B. ODPORÚČA
Zaslať občanom výzvy na zaplatenie daní a poplatkov podľa zoznamu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
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Ad 9) Zaslanie projektových zámerov obce Cabov do príprav nového ,,Plánu rozvoja“ na
obdobie 2022 - 2025
Starosta obec informoval poslancov:
„Prednosta okresného úradu vo Vranove nad Topľou p. Ing. Alfonz Kobielský v rámci prípravy nového
,,Plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou podľa schválenej novely zákona 336/2015 Z.z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinných od 1.11.2021
vytvárajú zásobník projektových zámerov, ktoré bude možné uplatniť pri vytvorení nového plánu
rozvoja pre prioritné oblasti so zameraním sa na projekty, ktoré bude možné urýchlene realizovať v
roku 2022, ale aj počas celého obdobia plánu rozvoja.
Zaslaním projektového zámeru nevzniká nárok na automatické pridelenie regionálneho príspevku. O
pridelení sa bude postupovať v zmysle zákona 336/2015 Z.z.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 9
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o zaslaní projektových zámerov obce Cabov do príprav,, Plánu rozvoja“ na
obdobie 2022 – 2025..
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
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Návrh bol prijatý.
Ad 10) Diskusia – Rôzne,
Starosta informoval poslancov :
 Spoločnosť FÚRA oznámila listom, že v roku 2022 budú navýšené sadzby za odvoz odpadu –
obec bude informovaná dodatkom k zmluve.
 K výrubu stromov p. Ceľucha – Okresný úrad odbor životného prostredia vo Vranove n/T vydal
súhlasné stanovisko - predložené poslancom OZ
 Informácia OcÚ dovolenka v termíne 29,30,31. XII.2021
 Požiadavka na umývačka riadu MŠ – vzniká problém, kde umiestniť umývačku. Vzniknú
náklady na rekonštrukciu – napojenie odpadu, vody – potreba sekať, búrať. Poslanci sa
vyjadrili, že je potrebné zvážiť možnosť zakúpenia umývačky menších rozmerov - voľne
stojace.
 Odpis vodomerov – potreba nahlásiť údaje za rok 2021 – výkaz zaslať na VUVH (výskumný
ústav vodného hospodárstva) aplikácia ZBERVAK a na SHMU (slovenský
hydrometeorologický ústav).
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Ad 11) Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľku, aby predniesla návrh uznesenia.
Ad 12) Záver
Starosta obce sa v samom závere poďakoval za účasť na rokovaní. Zaželal poslancom OZ a ich
rodinám pokojné a hlavne v zdraví prežité vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2022, aby sme sa
všetci stretli v perfektnej forme .

Ukončenie zasadnutia: .17:50 hod.
Zapísal: Mgr. Adriana Vaľovčinová
Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Hric

Mgr.Radoslav Hanusin
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V Cabove, 20.12.2021
Viliam Popaďák
starosta obce
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