
ZÁPISNICA 

z piateho zasadania OZ v Cabove, 

konaného dňa 06.10.2011 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2.  Určenie overovateľov zápisnice 

            3.  Kontrola plnenia uznesenia 
4. Informatívna správa o dianí v obci 
5. Diskusia 
6. Rôzne 
7. Záver  
 

             Zasadnutie  otvoril  a viedol  starosta obce p.  Michal  Orosi.  Privítal prítomných 

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

Za overovateľov boli určení: p.p. Pačuta J. a Dugovský P.. 

Kontrolou plnenia uznesenia zo štvrtého zasadania bolo zistené, že uznesenie prijaté 
na štvrtom zasadnutí OZ v bode A pod č. 2, 3, 4, 5 a v bode B je splnené, v bode A pod č. 1 
je v štádiu plnenia. 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že je všetko pripravené na podanie žiadosti 
cez environmentálny fond na dotáciu na výstavbu kanalizácie v obci. Firma počas tohto týždňa 
podá žiadosť v Bratislave. Potom obec výberovým konaním zabezpečí stavebný dozor. 

Starosta obce predniesol návrh Prevádzkového poriadku na všešportový  areál 
v Cabove. Poslanci navrhli doplniť PP o položku za prenájom pre cudzích vo výške 3 €/hod. 

 Poslanci pripomienkovali, že je treba doplniť PP, že v dopoludňajších hodinách  
ihrisko využívajú deti MŠ Cabov a tiež treba doplniť prevádzkové hodiny. 

Poslanci navrhli umiestniť tabuľu so zákazom vstupu do uzamknutého areálu. 

Poslankyňa Mgr. Kocanová J. pripomienkovala, že je potrebné vymeniť zámok na 

bráničke do škôlky. 

 Sťažnosť p. M. Sabolčákovej č. 13 na p. Ľ. Orosiho č 14 prešetrila komisia verejného 

poriadku a skonštatovala, že p. Sabolčáková si musí osadiť odkvapové žľaby a p.  

Orosi nemôže neustále vyvyšovať pozemok. 



Sťažnosť p. J.Balinta č. 4 na p. M. Nemčíkovú č. 3 ohľadom spaľovania plastov 
a iného odpadu - starosta obce bol vyzvať p. Nemčíkovú, aby v budúcnosti spomínané 

odpady nespaľovala na záhrade a likvidovala ich bezplatným vývozom separovaného 
odpadu. 

Poslanec Ing. Kocan P., PhD. informoval o členstve obce Cabov v združení 
EKOVALALI -viď príloha. 

Poslanec Ing. Kocan P., PhD. informoval o bezdrôtovom internete - viď príloha. 

Poslanec Ing. Kocan P., PhD. pripomienkoval spravovanie web stránky obce a navrhol 
zvážiť možnosť spravovať stránku obcou - viď príloha. 

Poslanec Ing. Kocan P., PhD. oboznámil prítomných, že je možnosť požiadať 
o dotáciu pre malé obce z fondu p. Radičovej - viď príloha. Poslanci navrhli dať 
vypracovať nejaký projekt na obnovu verejných priestorov, alebo nejaký rybník na 
priestranstve močariská pri studničke. 

Starosta obce oznámil poslancom OZ, že 16.10.2011 sa uskutoční oslava  „Úcta 
k starším". V programe vystúpia deti z MŠ a duo Nemčík, Orenič. 

Starosta obce predniesol návrh na dotovanie vystúpenia „Cirkusu Karlson". Poslanci 
návrh zamietli s tým, že obec nemá finančné prostriedky na dotovanie tohto 
vystúpenia. 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že sme boli oslovení, aby sme vyhlásili 
zbierku šatstva (aj staršieho a obnoseného). Šaty prídu potom po dohode zobrať, bez 
toho, aby to triedili, alebo ináč kontrolovali. 

V závere starosta obce poďakoval prítomným poslancom ?a účasť  a ukončil piate 
zasadnutie OZ.         

overovatelia:  Pačuta, Dugovský


