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  UZNESENIA (146-156) 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

16. zasadnutie zo dňa 15.8.2021 - zasadačka Obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Cabove na svojom 16. zasadnutí prerokovalo: 

1. Otvorenie, schválenie programu OZ 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Informácia o plnení uznesení OZ 

4. Schválenie Návrhu VZN č.1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Cabov 

5. Schválenie Návrhu VZN č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú úhradu spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Cabov 

6. Prerokovanie žiadosti Ing. Mateja Škrabalu o vydaní stanoviska k výstavbe rodinného domu, 

príjazdovej cesty a drobnej stavby na LV75, CKN 66 v k.ú. Cabov 

7. Schválenie zakúpenia prívesného vozíka za osobné motorové vozidlo Dacia DASTER pre 

potreby obce, na základe vykonaného prieskumu trhu 

8. Projektová dokumentácia: „Vjazd na pozemok – oprava premostenia“, miesto stavby parc.č. 

199/1,206/3,517,528/1 k.ú. Cabov 

9. Informácia o požiadavkách MŠ v Cabove 

10. Informácia o vykonaní kontroly v obci Cabov zameraná na odvody poistného na sociálne 

poistenie a kontrolu plnenia povinnosti zamestnávateľa uložených v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. 

o sociálnom poistení 

11.  Diskusia – Rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver  
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  UZNESENIE č.146-08/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k programu zasadnutia OZ 

 

 

A.SCHVAĽUJE 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove 

 

 

 

 

                                                                                                             Viliam Popaďák 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

  UZNESENIE č.147-08/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k určeniu zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

16. zasadnutia OZ 

A.SCHVAĽUJE 

 

- zapisovateľa: Lukáša Horvátha  

- overovateľa zápisnice: Ing. Petra Hrica, Mikuláša Nemčíka 

 

 

 

                                                                                                             Viliam Popaďák 

                                                                                                                 starosta obce 
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  UZNESENIE č.148-08/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k informáciám o plnení uznesení z 15 

zasadnutia OZ 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

- Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

                                                                                                                             Viliam Popaďák 

                                                                                                                                  starosta obce 

 

 

  UZNESENIE č.149-08/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k VZN č.1/2021   o pravidlách času predaja v 

obchode a čase prevádzky služieb na území obce Cabov s účinnosťou od 1.9.2021 

 

 

A.SCHVAĽUJE 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č.1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a čase 

prevádzky služieb na území obce Cabov s účinnosťou od 1.9.2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Viliam Popaďák 

                                                                                                                                  starosta obce 
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  UZNESENIE č.150-08/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k VZN č.2/2021 o určení výšky mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu spojených s činnosťou škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cabov  s účinnosťou od 1.9.2021 

 

A.SCHVAĽUJE 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č.2/2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Cabov  s účinnosťou od 1.9.2021 

 

 

 

                                                                                                                             Viliam Popaďák 

                                                                                                                                  starosta obce 

 

 

  UZNESENIE č.151-08/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k stanovisku k vyňatiu poľnohospodárskej 

pôdy na základe žiadosti   -  Ing. Škrabala parcela CKN 66 ,LV č.75 

 

A. SÚHLASÍ 

S vydaním kladného stanoviska k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy na požadovanú výstavbu , parcela 

CKN 66 ,LV č.75. 

 

 

 

Viliam Popaďák 

starosta obce 
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  UZNESENIE č.152-08/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k zakúpeniu prívesného vozíka 

 

A. SCHVAĽUJE 

1. Zakúpenie prívesného vozíka pre potreby obce s rozmermi   255 cm x 155 cm x 35cm   

jednonápravový  nebrzdený príves – valník s rezervným kolesom, kolesá pod ložnou plochou, 

oporným kolesom a 4 x podlahové oká v celkovej sume  do 1 378 € s DPH.  

2. BERIE NA VEDOMIE 

1. Predpokladaný termín dodania prívesu - 6 týždňov. 

 

 

 

Viliam Popaďák 

starosta obce 

 

 

  UZNESENIE č.153-08/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k projektu ,, Vjazd na pozemok – oprava 

premostenia“ 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

1. Spracovanú projektovú dokumentáciu ,, Vjazd na pozemok – oprava premostenia“ 

2. Cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 1.080 € s DPH. 

 

 

 

 

 

Viliam Popaďák 

starosta obce 
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  UZNESENIE č.154-08/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k požiadavkám v MŠ Cabov 

A. SCHVAĽUJE 

1. Postupnú modernizáciu priestorov v MŠ Cabove 

2. Zakúpenie detskej zostavy , uzamykateľnú skriňu a 2 ks komody v sume 1.063,99 € s DPH 
 

B. BERIE NA VEDOMIE 

Zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2022 zakúpenie umývačky riadu pre kuchyňu  školskej jedálni v 

MŠ Cabov 

 

 

 

 

 

Viliam Popaďák 

starosta obce 

 

 

 

  UZNESENIE č.155-08/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k informácii o vykonaní kontroly Sociálnou 

poisťovňou pobočka Vranov nad Topľou 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

Informáciu o vykonaní kontroly v obci Cabov zameraná na odvod poistného  na sociálne poistenie, 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrolu plnenia  povinností zamestnávateľa 

uložených v zmysle zákona č.461/2003 Z.z. o soc. poistení 

 

 

 

 

 

Viliam Popaďák 

starosta obce 
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  UZNESENIE č.156-08/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov dňa 15.8.2021 k bodu 11) Diskusia rôzne  

 
 

B.BERIE NA VEDOMIE 

1. Informácia o schválení dohody medzi ÚPSVaR a obcou Cabov 

2. Odstránenenie dreveného stĺpu pri zastávke 

3. Opravy vodojemu svojpomocne 

4. Prípravu garážových dverí 

5. Zámer obce o odkúpení parcely EKN 1614/1 

6. Šetrenie finančných prostriedkov na opravu premostenia. 

 

 

 

 

 

Viliam Popaďák 

starosta obce 

 

 

 

 


