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ZÁPISNICA 
z 24. zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva v Cabove zo dňa 24.09.2022 

Začiatok zasadnutia: 8:30 hod. 

 

Prítomní:                                                                      Ospravedlnený: --- 

Starosta:          Viliam Popaďák 

Poslanci OZ:    Mgr. Radoslav Hanusin 

                         Ing.Peter Hric 

                         Michal Orenič 

                         Mikuláš Nemčík 

                         Lukáš Horváth 

 

Kontrolórka: Mgr. Alena Lengelová 

 

HOSTIA: Košiš Ján 

 

 

     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 24.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 zámeru obce na stavbu ,,Vjazd na pozemok - oprava premostenia“ na parcelách 

517,528/1,199/1 v k.ú. Cabov, 

5. Schválenie zámeru obce príprava projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia vodovodu v obci 

Cabov, 

6. Prerokovanie žiadosti p. Ceľuch Radovan, Harangovská 312/17, Seč.Polianka 094 14, vo 

veci: Vydanie povolenia na zriadenie vjazdu  na pozemok,  

7. Informácia o poruche na vodovodnom potrubí pri OcÚ Cabov s. č. 126, 

8. Informácia o prerušení distribúcie elektriny VSD, 

9. Diskusia – Rôzne  

10. Návrh na uznesenie, 

11. 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: 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. Alenu Lengelovú. Za overovateľov zápisnice 

určil Lukáša Horvátha a Ing. Petra Hrica 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 2 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A.SCHVAĽUJE 

 1. Zapisovateľa: Mgr.Alena Lengelovú 

 2. Overovateľov zápisnice: Ing.Petra Hrica, Lukáša Horvátha 

 

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 

23. zasadnutia OZ sú splnené alebo v štádiu riešenia. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 3 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 
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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, Lukáš Horváth 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

Návrh bol prijatý 

Ad 4) Schválenie zámeru obce na stavbu „Vjazd na pozemok-oprava premostenia“ na 

parcelách 517, 528/1, 199/1 v k.ú. Cabov 

 

Starosta povedal poslancom OZ sled udalostí okolo mosta.  Dňa 18.05.2021 spadol most pri fare na 

p.č. CKN 517 a EKN 9. Od tohto začali komplikácie ohľadom nevysporiadaných pozemkov – návrhy 

na dedičské konania z dôvodu novoobjaveného majetku – 16 dedičia po poručiteľoch. Osobne 

s každým komunikovať, vysvetľovať aké dôkazové materiály od nich potrebujeme. S niektorými bola 

ťažká komunikácia. Geometrické zameranie starý stav – nový stav, nový GP Ing. Marián Urban. 

Príprava znaleckého posudku, odkúpenie potrebných parciel pre obec. Ing. Vladimír Pavúk za prípravu 

projektovej dokumentácie a náležitých povolení a vyjadrení dotknutých inštitúcií... Veľmi sa chcem 

poďakovať za pomoc hlavne JUDr. Ivety Bérešovej, JUDr. Krausovej, pracovníkom zo SVP š.p. 

konkrétne p. Jánovi Kupovi a p.Ivete Nemčíkovej za urýchlené zápisy na kataster. Aby mohlo 

prebehnúť stavebné konanie stavebným úradom  so sídlom vo Vranove nad Topľou museli sme doložiť 

vyjadrenia a stanoviská od: 

1/ SPP – Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k PD pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby 

z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásem plynárenských zariadení.  

2/ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru –stanovisko z hľadiska protipožiarnej 

bezpečnosti stavby  pre účely stavebného konania  

3/ Slovenský vodohospodársky podnik  š.p. – stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely 

územného a stavebného konania. - 5 podmienok   

4/ Odbor starostlivosti o životné prostredie – vodohospodársky súhlas 

5/ Odbor starostlivosti o životné prostredie – súhlas orgánu štátnej vodnej správy 

6/ Odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko úseku odpadového hospodárstva 

 

Dňa 14.09.2022 prebehlo stavebné konanie stavebným úradom so sídlom vo Vranove nad Topľou na 

mieste stavby. Nikto z prizvaných nemal výhrady ku predmetnej stavbe.  

 

Starosta oboznámil poslancov OZ o novom systéme verejného obstarávania. Od 1.3.2022 je nový 

postup vo verejnom obstarávaní nad 10 000€. Ing. Ján Halgaš – osoba zodpovedná za verejné 

obstarávanie pripraví a spracuje VO cez systém JOSEPHINE. Tento systém vytvorili odborníci. Proces 

nastavovania, riadenia a vyhodnocovania verejného obstarávania je navrhnutý nielen v súlade 

s legislatívnymi, ale aj administrátorskými zvyklosťami tak, aby administrácia v nástroji bola čo 

možno najjednoduchšia.  
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Starosta dal hlasovať o predloženom zámere: 
 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 
 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

1. Zámer obce na investičnú výstavbu „Vjazd na pozemok- oprava premostenia“ na parcelách 

517, 528/1, 199/1 v k.ú. Cabov 

 

B. POVERUJE 

 

1. Starostu obce začať proces verejného obstarávania 

 
Hlasovanie o predloženom návrhu:                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

 

Návrh bol prijatý 

 

 

Ad 5) Schválenie zámeru obce príprava projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia vodovodu 

v obci Cabov 

 

Starosta skonštatoval: 

„Vieme, že klimatické zmeny sa tohto roku podpísali pod extrémne sucho na Slovensku, ale aj v celej 

Európe. Nepršalo, teploty boli vysoké – trpeli sme všetci. Prameň máme dostatočne silný, problémy 

nám robili poruchy na vodovodných prípojkách.  

Je nutné a veľmi potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu celej 

vodovodnej sieti.  Vláda sľúbila, že vyčlení finančné prostriedky na rekonštrukciu prívodov vody, 

vodovodných sietí, objektov a zriadení verejného vodovodu. Musíme byť na to pripravený. 

Potrebujeme osloviť projektantov, prejsť s nimi fyzicky trasu, vodojem, záchyt, poskytnúť 

porealizačné zameranie obce. „ 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

1. Prípravu projektovej dokumentácie 

 

 

 

 

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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B. POVERUJE 
 

 

1. Starostu obce osloviť projektantov na predloženie cenovej ponuky za vypracovanie 

projektovej dokumentácie. 
 

 

 

 

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 prijatí 

 

Ad 6) Prerokovanie žiadosti p. Ceľucha – Vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok 

 

Tento bod sme presunuli z minulej schôdze OZ, kde sme požiadali Správu a údržbu ciest PSK oblasť 

Vranov nad Topľou o vyjadrenie k realizácii vjazdu. Odpoveď SÚC PSK starosta obce zaslal 

poslancom v materiály  24.schôdze OZ. Táto znela: „ Vzhľadom na to že predmetná miestna resp. 

účelová komunikácia spájajúca obce Cabov a Davidov nie je evidovaná v cestnej sieti ciest II. a III. 

triedy, ktorých majetkovým správcom je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja je 

posudzovanie zriadenia vjazdu na túto komunikáciu mimo našich záujmov.“ Na katastri je vedená p.č. 

355, kde je správca Slovenský pozemkový fond. Žiadna delimitácia neprebehla, obec o tom nemá 

žiadny protokol. Poslanci OZ dospeli k názoru, že nie je potrebné vydávať povolenie na 9 vjazdov na 

trvalý trávny porast a ornú pôdu.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu . 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. NESCHVAĽUJE  

 

1. Vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok  

 

 
Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Za: 0  

Proti: 5 Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

 

Návrh nebol prijatý. 

 

 

Ad 7) Informácia o poruche na vodovodnom potrubí pri OcÚ Cabov s.č.126, 

 

V pivničných priestoroch obecného úradu sme zistili poruchu na vodovodnej prípojke. Zistilo sa že od 

navrtávacieho pásu boli pripojené dva rodinné domy a OcÚ. Pôvodná vetva k OcÚ bola vedená 

v mieste kde je zasadacia miestnosť, vodovodná rúra bola  deravá, unikala voda. Boli sme nútený 
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realizovať nový pripojovací pás. Museli sme dať vypracovať projekt stavby na podvrtávku cesty na 

parcele 260 popod cestu III. triedy č.553004.  

 

V novom projekte na opravu vodovodného potrubia nezabudnúť na výmenu hydrantov. Ing. Peter 

Hrica a Mgr. Radoslav Hanusin chcú k obecnému vodovodu pripojiť Gréckokatolícky chrám, preto 

pán Ján  Kočiš navrhuje pri odstávke urobiť nové odberné miesto. Starosta povedal, že na pripojenie 

budú potrebovať žiadosť o realizáciu vodovodnej prípojky. 

Zároveň chceme v parku namontovať zemnú teleskopickú súpravu  DN 100/150, aby sme mohli 

eliminovať poruchy na trase, v prípade poruchy odstaviť problémovú trasu. K tejto činnosti prizveme 

odborníkov z danej oblasti.  

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

1. Informáciu o poruche na vodovodnom potrubí a o realizácii montáže zemnej teleskopickej 

súpravy v parku. 

 

 
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 prerušení distribúcie elektriny VSD 
 

VSD informovalo obec o prerušení elektrickej energie z dôvodu rekonštrukcie a nových vedení  podľa 

príloh, ktoré sú zverejnené na webovom sídle obce a facebookovej stránke. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 8 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 

 

1. Informáciu o výsledku o prerušení distribúcie elektriny VSD 
 

 

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) Diskusia – Rôzne, 

Starosta informoval o akcii v mesiaci október ,, Mesiac úcty k starším“. Poslanci OZ súhlasili 

s pripravovanou akciou. Vystúpia naši domáci Duo Michal a Zdenka  a Brežinky. Starosta oslovil aj 

riaditeľku MŠ aby pripravila s deťmi kultúrny program. 

 

Ad 10)Návrh na uznesenie 

Starosta obce požiadal zapisovateľku, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

 

Ad 11)   Záver 

 

Starosta obce sa v samom závere poďakoval za účasť na rokovaní.  

 

 

Ukončenie zasadnutia: 9:40 hod. 

 

Zapísal: Mgr.Alena Lengelová 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mgr. Peter Hric 

Lukáš Horváth 

 

 

V Cabove, 24.09.2022 

                                                                                                                        Viliam Popaďák 

                                                                                                                            starosta obce 


