Obecné zastupiteľstvo Obce Cabov

Z Á P I S N I C A
Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Cabov konaného
dňa 13.06.2019 v zasadačke OcÚ.

Prítomní: starosta obce:
poslanci OZ:

zapisovateľka:

- Viliam Popaďák
-

Mgr. Radoslav Hanusin

-

Ing. Peter Hric

-

Mikuláš Nemčík

-

Michal Orenič

-

Lukáš Horváth

-

Ing. Tatiana Mardžejová

hl. kontrolór obce: -

Mgr. Alena Lengelová

Začiatok rokovania o 16:30 hod.
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci
poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že
z celkového počtu 5 poslancov obecného zastupiteľstva, je prítomných 5 poslancov, teda
zasadnutie OZ je v zmysle § 12 ods.7 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznášaniaschopné.
PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení OZ
4. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018
5. Záverečný účet obce za rok 2018
6. a) Informácia o pridelení finančných prostriedkov z rokovania vlády SR zo dňa

14.5.2019 v Hanušovciach n/T vo výške 13.000 €
b) Informácia o pridelení finančných prostriedkov z dotácie PSK vo výške 1.000€
c) Informácia o pridelení dotácie z prostriedkov DPO SR vo výške 1.400€
7. Schválenie akcie ,, Cabovské leto“
8. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
10. Vyhodnotenie akcie ,,Jarné upratovanie obce Cabov“
11. Diskusia – Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K bodu 1 Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom programu rokovania 4.
zasadnutia.
Návrh na uznesenie k bodu č. 1:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A/ SCHVAĽUJE
program zasadnutia.
Hlasovanie: k bodu č.1:
Za: 5 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin, p.
Lukáš Horváth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Tatianu Mardžejovú
Za overovateľov zápisnice určujem p.Mgr. Radoslav Hanusina a p.Lukáš Horvátha
Návrh na uznesenie k bodu 2
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A/ SCHVAĽUJE
Za zapisovateľku Ing.Tatianu Mardžejovú, za overovateľov zápisnice p. Mgr.Radoslav
Hanusin a p. Lukáša Horvátha.
Hlasovanie k bodu č. 2:
Za: 5 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin, p.
Lukáš Horváth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia z 3.zasadnutia OZ sa plnia priebežne.
K bodu 4 – Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018.
Starosta obce požiadal hl. kontrolórku p. Mgr. Alenu Lengelovú, aby predložila stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2018. Stanovisko bolo poslancom OZ doručené vopred
elektronicky. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že návrh záverečného účtu obce Cabov za
rok 2017 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 584/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. V rámci metodickej správnosti bol
spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách.
Návrh na uznesenie k bodu 4
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A/ BERIE NA VEDOMIE
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2018.
Hlasovanie: k bodu č. 4 :
Za: 5 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin, p.
Lukáš Horváth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5 Schválenie Záverečného účtu obce Cabov za rok 2018
Materiály ohľadom záverečného účtu obdŕžali poslanci OZ elektronickou formou. Návrh
záverečného účtu bol zverejnený dňa 28.05.2018 na stránke obce a na úradnej tabuli. Starosta
obce informoval poslancov OZ o zostavení záverečného účtu. Obecné zastupiteľstvo nemalo
k návrhu záverečného účtu za rok 2018 žiadne výhrady.
Návrh na uznesenie k bodu 5
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A/ SCHVAĽUJE
Záverečný účet obce Cabov za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
B/ SCHVAĽUJE
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo výške
11 675,24€.

Hlasovanie: k bodu č. 5 :
Za: 5 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin, p.
Lukáš Horváth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6 - a) Informácia o pridelení finančných prostriedkov z rokovania vlády SR zo
dňa 14.5.2019 v Hanušovciach n/T vo výške 13.000 €
K tomuto bodu starosta obce oboznámil OZ, že na výjazdovom rokovaní Vlády SR bola obci
Cabov poskytnutá účelová dotácia určená na bežné výdavky vo výške 13.000 € na akciu
Výmena podlahy kultúrneho domu. Finančné prostriedku doposiaľ neboli poukázané na účet
obce, ale sú už schválené uznesením vlády SR č.213/2019 zo dňa 14.5.2019.Dotáciu na bežné
výdavky možno použiť do 31.12.2019. Po pridelení finančných prostriedkov bude potrebné
uskutočniť verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh na uznesenie k bodu 6 a:)
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A: BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o pridelených finančných prostriedkov od vlády SR vo výške 13 000 € na výmenu
podlahy kultúrneho domu.
Hlasovanie: k bodu č. 6 a) :
Za: 5 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin, p.
Lukáš Horváth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6 - b) Informácia o pridelení finančných prostriedkov z dotácie PSK vo výške
1000,-€
Na základe žiadosti obce, ktorú sme podali na začiatku roka 2019, boli formou dotácie PSK
obci schválené finančné prostriedky vo výške 1000,-€ na nákup kuchynského inventáru, náradia
a náčinia. Spoluúčasť obce je 20%. Zmluva je už podpísaná obcou a po podpise predsedu
PaedDr. Milana Majerského PhD. bude zverejnená v CRZ a na web stránke obce.
Návrh na uznesenie k bodu 6b)
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A: BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o pridelení finančných prostriedkov z dotácie PSK vo výške 1 000€ na nákup
kuchynského inventáru, náradia a náčinia.

K bodu 6 - c) Informácia o pridelení dotácie z prostriedkov DPO SR vo výške 1.400€
Takisto starosta informoval poslancov OZ o pridelenej dotácií od DPO SR v sume 1 400,-€ na
odbornú prípravu členov DHZO, osobné ochranné prostriedky, materiálno- technické
vybavenie. Spoluúčasť z vlastných zdrojov je najmenej 5% (t. j. 70€). Poskytnutú účelovú
dotáciu musíme použiť do 31.8.2019.
Návrh na uznesenie k bodu 6c)
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A: BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o pridelení dotácie z prostriedkov DPO SR vo výške 1.400 €.
Hlasovanie: k bodu č. 6 c) :
Za: 5 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin, p.
Lukáš Horváth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7 - Schválenie akcie ,,Cabovské leto“
V posledných rokoch sa v obci konala akcia „ Jánska vatra“, ktorú organizovali
obyvatelia Mgr. Pačuta Slavomír a Korytko Róbert za pomoci obce. Tento rok sme sa na
základe viacerých faktorov a tiež neprítomnosti doterajších organizátorov rozhodli na
nedávnom pracovnom stretnutí poslancov OZ a starostu uskutočniť akciu pod patronátom obce.
Poslanci OZ prediskutovali danú akciu, rozdelili si organizačné úlohy medzi sebou a stanovili
dátum akcie na 20.7.2019. Poslanci OZ sa jednoznačne zhodli, že vhodným miestom pre
vykonanie akcie je areál MŠ, ktorý disponuje sedením, ihriskom, sociálnymi zariadeniami
a prístreškom v prípade zlého počasia. Areál sa nachádza v zastavanej časti obci, nie je preto
vhodné zapaľovať vatru, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu majetku. Ing. Hric prisľúbil
zhotovenie plagátov, pripravil tiež podklady pre nákup kotlíkov na varenie guľášu, ktoré je
potrebné pred uskutočnením akcie zakúpiť. Obec zakúpi 3 kotly, ktoré budú slúžiť pre obecné
akcie. Predbežne sa starosta obce a poslanci OZ zhodli na programe: súťaže pre deti a
dospelých, súťaž o guľáš-majstra, futbalový zápas a kultúrne vystúpenie.
Návrh na uznesenie k bodu 7:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A: SCHVAĽUJE
1/ Zorganizovať akciu ,,Cabovské leto“ s programom
2/ Nákup 3 ks kotlíkových guľášových setov s dymovodom.

Hlasovanie k bodu 7 :
Za: 5 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin,
Lukáš Horváth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8 - Rozpočtové opatrenie č.2/2019
RO č. 2 bolo poslancom OZ zaslané vopred elektronickou formou. Starosta obce Viliam
Popaďák poprosil ekonómku obce Ing. Tatianu Mardžejovú, aby oboznámila poslancov OZ
s položkami rozpočtového opatrenia a zodpovedala prípadné otázky. Rozpočtové opatrenie
zahŕňa zmeny na základe už spomínaných skutočností a to pridelení finančných prostriedkov
obci. Poslanci k RO č.2 nemali žiadne výhrady.
Návrh na uznesenie k bodu č.8:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č.2/2019.
Hlasovanie k bodu 8 :
Za: 5 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin, p.
Lukáš Horváth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9 - Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2019
V súlade s ustanovením § 18 f ods.1 písm. b/ zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predložila hlavná kontrolórka obecnému
zastupiteľstvu v Cabove návrh plánu kontrolnej činnosti Obce Cabov na II. polrok 2019.
Návrh na uznesenie k bodu 9:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov na II.polrok 2019.
Hlasovanie k bodu 9:
Za: 5 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin, p.
Lukáš Horváth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10 - Vyhodnotenie akcie ,,Jarné upratovanie obce Cabov“.

Starosta obce vyhodnotil priebeh akcie „ Jarné upratovanie obce Cabov“, ktorá sa
v obci uskutočnila 27.4.2019. Akcie sa zúčastnilo 40 dobrovoľníkov, ktorý vyzbierali
v našom chotári t.j. z Cabovského potoka, z okolia záhrad, komunikácie a z ovocného sadu
220 vriec alebo 13 200 l odpadu v celkovej váhe 2,82 ton. Starosta obce ďakuje všetkým
zúčastneným, menovite: M. Čačková, S. Čačková,F. Hric, S. Hanusin, D. Uchalík, M.
Onuško, T. Klembara, M. Klembara,S. Orenič, D. Ihnát, Ľ. Dudášová, S. Dudáš, M.
Kozáková, M. Mihalčin, J. Šimko,V. Nemčík, V.Pačuta, J. Pačutová, J. Pačuta, A. Pačuta, D.
Pačuta, Milan Bačík, J. Bálint, P. Šalata, V. Mardžejová, T. Mardžejová, P. Hudák, J.
Medeši. DHZ Cabov: A. Popaďáková, J. Onuško, J. Fecko, Miro Bačík, T. Nemčík. FS
Brežinky: L. Prosenica,A. Korytková a poslancom OZ: M. Orenič,P. Hric, L. Horváth, R.
Hanusin a starosta obce V. Popaďák. Starosta obce sa poďakoval poslancovi p. Michalovi
Oreničovi, ktorý so svojím traktorom ( bez nároku na odmenu) zvážal odpad. Nazberali sme
dva plné kontajnery spolu váha 2,82 t (podľa vážneho listu). Náklady na likvidáciu
kontajneru sa premietnu do rozpočtu a poplatku každého občana.
Návrh na uznesenie k bodu č.10:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A/ SCHVAĽUJE
Pokračovať v takýchto aktivitách, ktoré skrášlia našu obec a ochránime životné prostredie.
B/ ODPORÚČA
Na budúci rok zopakovať Jarné upratovanie a zapojiť do akcie ešte viac mladých ľudí, ktorým
záleží kde žijeme a ako žijeme.
Hlasovanie k bodu 10:
Za: 5 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin, p.
Lukáš Horváth)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
ADD.11. Diskusia – Rôzne,
-

-

-

-

Do podateľne OcÚ bola doručená sťažnosť p. P. Nemčíka na p. V. Orosiovú. Je nutné,
aby Komisia verejného poriadku obce prešetrela sťažnost. Predseda komisie Mgr.
Hanusin stanovil termín 19.06.2019 o 17:00hod . O čase a termíne budú oboznámení
všetci účastníci konania.
Cesta III.triedy v obci je momentálne veľmi poškodená. Po opakovanom kontaktovaní
Slovenskej správy ciest PSK oblasť Vranov nad Topľou, by práce na ceste mali začať
od pondelka 17.6.2019 frézovaním poškodenej vozovky a následnou úpravou.
Parkovisko pred cintorínom sa prepadáva a je potrebné ho spevniť. Poslanci navrhujú
odstránenie kovových mriežok a vsadenie rúr. Je nutné zapožičať miešačku, zakúpiť
cement a štrk.
Vodojem je potrebné vykonať stavebné udržiavacie práce – povrchovú úpravu stien
z vnútra. Areál oplotiť novým pletivom, motorovou pílou vyrezať pozapletané kry

-

okolo plotu, zabetónovať 2 stĺpiky, osadiť vstupnú bránu. Bude potrebný traktor doviesť
stavebný materiál, centrálu, zvárací aparát.
Starosta informoval poslancov OZ, že momentálne sa prijímajú prihlášky na pozíciu
riaditeľky MŠ v Cabove, nakoľko funkčné obdobie súčasnej riaditeľky končí.
Ing. Peter Hric oznámil poslancov a starostovi obce, že ho oslovil p. V. Lesák, ktorý by
rád oficiálne ukončil činnosť kronikára obce. Poslanci aj starosta OZ sa zhodli, že mu
v jeho žiadosti vyhovejú a poskytnú kroniku na vykonanie zápisu o ukončení činnosti.

ADD. 14. Návrh na uznesenie.
Zapisovateľka zápisnice Ing.Tatiana Mardžejová predniesla návrh na uznesenie zo 4.
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.6.2019
ADD.15. Záver.
V závere sa starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil 4. schôdzu OZ.
Zasadnutie ukončené 18:30 hod.
V Cabove dňa:13.6.2019
Viliam Popaďák
starosta obce

Lukáš Horváth
overovateľ

Mgr. Radoslav Hanusin
overovateľ

Ing. Tatiana Mardžejová
zapisovateľka

