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ZÁPISNICA 
Zápisnica z 2.  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva v Cabove zo dňa 15.12.2022 

Začiatok zasadnutia: 17:00 hod. 

 

Prítomní:                                                                      Ospravedlnený: Lukáš Horváth 

Starosta:          Viliam Popaďák 

Poslanci OZ:    Miroslav Bačík 

                         Mgr. Radoslav Hanusin 

                         Ing.Peter Hric 

                         Iveta Nemčíková 

 

Kontrolórka obce: Mgr.Alena Lengelová 

Zapisovateľka: Mgr.Alena Lengelová 

 

     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 4 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 2.zasadnutia. 

Starosta predniesol návrh programu 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ, 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

3. Informácia o plnení uznesení OZ, 

4. Schválenie Návrhu VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad  

5. Schválenie Návrhu dodatku č.1 k VZN č.2/2021 o určení výšky mesačného príspevku 

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

zariadení v     zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cabov. 

6. Prerokovanie žiadostí o finančný príspevok formou dotácie, 

7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024 

a   2025, 

8. Schválenie rozpočtu na roky 2023,2024,2025, 

9. Zriadenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie, 

10. Rozdelenie obvodov medzi poslancov OZ na opis vodomerov, 

11. Diskusia – Rôzne  

12. Návrh na uznesenie, 

13. Záver 
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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: 4 M. Bačík Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric,  I.Nemčíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 L.Horváth 

Návrh bol prijatý. 

 

Ad 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľa  zápisnice pani Mgr. Alena Lengelová. Za overovateľov zápisnice  

 

určil Mgr. R. Hanusin a p. I.Nemčíková. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 2 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A.SCHVAĽUJE 

 

• 1. Zapisovateľa: Mgr. Alena Lengelová 

 

• 2. Overovateľov zápisnice: Mgr. R.Hanusin a p. I.Nemčíková  

Návrh bol prijatý 

 

Ad 3) Informácia o plnení uznesení  

 

Starosta obce predniesol uznesenia z predchádzajúceho  zasadnutia a skonštatoval, že Uznesenia zo 

predchádzajúcich  zasadnutí 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: 4 M. Bačík Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric,  I.Nemčíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 L.Horváth 

Návrh bol prijatý 
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Ad 4) Schválenie Návrhu VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad 

 

Návrh VZN  č.3/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce ako aj odoslaný 

poslancom OZ dňa 29.11.2022. Do 10.12.2022 nebola doručená žiadna pripomienka k tomuto návrhu. 

Sme nútený dvihnúť poplatky, z dôvodu inflácie, nárastu PHM a navýšených cien za skládkovanie. 

Obec zo zákona nesmie doplácať za vývoz TKO. 

 

 

Starosta dal hlasovať  

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 
 

A. SCHVAĽUJE 

 

1. Návrh VZN č.3/2022 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné     

odpady. 

 
 

Hlasovanie o predloženom návrhu:                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

 

Návrh bol prijatý 

Ad 5) Schválenie Návrhu dodatku č.1 k VZN č.2/2021 o určení výšky mesačného príspevku 

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

zariadení v     zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cabov 

 

Starosta predložil Návrh dodatku č.1 k VZN č.2/2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cabov - Zaradenie do finančného pásma    

 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

1/. Návrh dodatku č.1 k VZN č.2/2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu 

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

pôsobnosti obce Cabov. 

a) zaradenie do Finančného pásma A – stravníci od 2 do 6 rokov / desiata 0,55€  obed 1,30€ 

olovrant 0,45€ 

b) dospelý stravníci zaradenie do 4 stupňa Finančného pásma B  2,60€  

 
 

Za: 4 M. Bačík Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric,  I.Nemčíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 L.Horváth 
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Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 4 M. Bačík  Mgr. R.Hanusin, Ing. P.Hric,  I. Nemčíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 L. Horváth 

Návrh bol prijatí 

 

 

Ad 6) Prerokovanie žiadostí o finančný príspevok formou dotácie, 

 

Ako každý rok aj tento bolo obci doručených niekoľko žiadostí o poskytnutie dotácií, tieto žiadosti 

boli poslancom OZ odoslané elektronickou formou. Postupujeme podľa schváleného VZN č. 3/2017 

O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Starosta vyzval poslancov OZ aby sa vyjadrili ku žiadostiam.  

 

       1. Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Cabov 

 

2. Gréckokatolícka cirkev farnosť Cabov - túto žiadosť sa poslanci OZ zhodli, že sa nebude 

prerokovávať a to z dôvodu nesplnenia náležitosti podľa schváleného VZN č.3/2017 

O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Žiadosť bola podaná na podateľňu OcÚ po termíne dňa 

2.12.2022, vo VZN je určený dátum prijímania žiadostí do 30.11. v kalendárnom roku. 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. SCHVAĽUJE  

 

1./ Dotáciu pre : Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov v  Cabove vo výške 300€  

 

 
Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 4 M. Bačík Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric,  I.Nemčíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 L. Horváth 

 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Ad 7) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 

2024 a   2025 

 

 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku p. Mgr. Alenu Lengelovú, aby predniesla svoje stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce Cabov na roky 2023,2024,2025. V súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. 

c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka 

obce Cabov predložila OZ odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023,2024,2025. 

Poslanci OZ nemali ku stanovisku HK žiadne výhrady. 
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NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. PREROKOVALO  

 

1. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 

2024 a 2025  

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE   

 

1. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 

       2024 a 2025  

 
Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 4 M. Bačík Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric,  I.Nemčíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 L. Horváth 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Ad 8) Schválenie rozpočtu na roky 2023,2024,2025 

 

Návrh rozpočtu bol zverejnený podľa zákona min. 15 dní na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. 

Tento návrh rozpočtu bol pripravený v spolupráci starostu obce a ekonómky obce. Pri zverejňovaní 

návrhu rozpočtu neboli stanovené výšky poskytnutých dotácií.  

Pred schvaľovaním rozpočtu Ing. Hric navrhol schváliť pre gréckokatolícku cirkev farnosť Cabov 

dotáciu vo výške 300 €.  Poslanci OZ sa zhodli, že sa presunú finančné prostriedky z položky 637004 

na položku 642007 v sume 300€.  

 

Starosta dal hlasovať o návrhu Ing. Hrica o schválení dotácie pre GKC vo výške 300€ a zároveň 

o presune finančných prostriedkov z položky 637004 na položku 642007 v sume 300€   

 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 8 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

1. Návrh rozpočtu na rok 2023 ako vyrovnaný bez výhrad. 

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE 

 

1. Návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 
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C. UKLADÁ 

 

1. Ekonómke obce Mgr. Adriáne Vaľovčinovej zabezpečiť plnenie rozpočtu obce na rok 

      2023, mesačne sledovať príjmy a výdaje rozpočtu. 

2. V prípade akýchkoľvek zmien zabezpečiť prerokovanie so starostom obce a pre OZ 

 pripraviť rozpočtové opatrenie. 

 

 
Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 4 M. Bačík Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric,  I.Nemčíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 L. Horváth 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

Ad 9)  Zriadenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie, 

 

Je potrebné zriadiť inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu, nakoľko ide o každoročnú povinnosť obce. 

Cieľom vyraďovacej komisie je, aby sme zbytočne neskladovali nepotrebné už opotrebené a nefunkčné 

veci a zariadenie. Potrebujeme určiť predsedu komisie a členov komisie. 

 

Starosta navrhol: komisiu v zložení: 

Viliam Popaďák - starosta obce 

Ing. Peter Hric – predseda komisie  

Lukáš Horváth  - člen komisie  

Iveta Nemčíková  - člen komisie 

Miroslav Bačík  - člen komisie 

Mgr. Radoslav Hanusin – člen komisie 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 9 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

 

A. ZRIAĎUJE 

 

1. Inventarizačnú komisiu  

2. Vyraďovaciu komisiu 

 

 

B. VOLÍ 

 

1a) Za predsedu inventarizačnej a vyraďovacej  komisie: Ing. Peter Hric 

 

1b) Za členov inventarizačnej a vyraďovacej komisie: 

Viliam Popaďák – starosta obce 

Lukáš Horváth  - člen komisie  

Iveta Nemčíková  - člen komisie 
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Miroslav Bačík  - člen komisie 

Mgr. Radoslav Hanusin – člen komisie 

 

C. UKLADÁ 

1. Inventarizáciu vykonať do 30.12.2022 

 

 
Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 4 M. Bačík Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric,  I.Nemčíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 L.Horváth 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Ad 10) Rozdelenie obvodov medzi poslancov OZ na opis vodomerov 

 

Je nutné do konca roka 2022 stanoviť termín odpisu stavov domových vodomerov a rozdeliť si 

jednotlivé domácnosti. Starosta navrhol termín od 17. do 18.12. 2022. Poslanci  OZ súhlasili. Starosta 

požiadal poslancov OZ aby aj fyzicky skontrolovali plomby na vodomeroch.  

Daný termín bude zverejnený na webovom sídle a vyhlásený v obecnom rozhlase, aby občania boli 

oboznámení a umožnili vstup k vodomerom. Zároveň starosta požiadal poslancov OZ, aby odovzdali 

karty stavov vodomerov najneskôr 19.12.2022. Do konca roka obec si musí splniť povinnosť odovzdať 

odpočty za rok 2022 na VUVH ( Výskumný ústav vodného hospodárstva) a SHMU (Slovenský 

hydrometeorologický ústav). 

 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 10 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. SÚHLASÍ  

1 a) s termínom odpisu vodomerov od 18.12.2022 do 18.12.2022 

1 b) s odovzdaním odpočtov dňa 19.12.2022 na OcÚ 

 

 

B. ODPORÚČA 

1. Informovať obyvateľov obce o termíne odpočtu vodomerov (úradná tabula, webová 

stránka a obecný rozhlas) aby umožnili prístup k vodomerom 
 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 4 M. Bačík Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric,  I.Nemčíková 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 L. Horváth 

 

Návrh bol prijatý. 
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Ad 11 ) Diskusia – Rôzne, 

 

Starosta: -   ZŠ Seč. Polianke sú vyhlásené  od 16.12.2022 chrípkové prázdniny-nástup je 9.1.2023 

- Objednávka VVS Vranov n/T – porucha na RD – nevieme kde je únik vody, 

- Objednávka fi HUMIN s.r.o na opravu, vyčistenie, nastavenie a metrologické overenie 

hlavného vodomeru DN 100SV 

- Končí platnosť PHSR – osloviť a spracovať predĺženie Ing. M. Dvorjak 

 

I.Nemčíková – sa pýta na optickú sieť. Starosta odpovedal: informáciu od T-Comu – keď bude 

                         dokončená obec Davidov, začnú s prípravou našej obce./Optika sa bude ťahať z obce 

                         Davidov/. Od p. Wurlla má starosta kontakt na fi Antik a fi UPC ešte neskontaktovali 

                         ohľadom možnosti realizácie. 

 

Mgr. Hanusin – koľko máme neplatičov. Starosta odpovedal 2 rodiny.  

 

Ing. Hric – ohľadom plesu potreba zistiť cenové ponuky catering – menu, cenu kapely a podľa toho 

                   stanoviť cenu lístka. 

 

Silvester – starosta nebude na Silvestra doma v obci. Oslovil poslancov OZ kto si chce 

                  zobrať na starosť usporiadať ,,silvestrovské posedenie v KD“ . Poslanci sa vyjadrili, že sú 

                  k dispozícií, zistia záujem u občanov a podľa tohto sa poskytnú priestory KD.  

 

 

Ad 12)Návrh na uznesenie 

 

Starosta obce požiadal zapisovateľku, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

 

 

Ad 13)   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 2023, aby sme sa všetci stretli 

v perfektnej forme. 

 

Ukončenie zasadnutia: 18:40 hod. 

 

Zapísala: Mgr. A. Lengelová  

 

 

Overovatelia zápisnice:     Mgr. R. Hanusin  

 

                                            I.Nemčíková 

 

 

V Cabove, 15.12.2022 

                                                                                                                        Viliam Popaďák 

                                                                                                                            starosta obce 
  


