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Úvodné slovo starostu obce 

 

Vážení spoluobčania. 

Táto výročná správa našej obce nám dáva informácie ako to bolo s hospodárením v uplynulom 

roku 2017. Rok 2017 bol pre obec a obecný úrad náročný. Počet kompetencií kladených na 

samosprávne orgány na jednej strane je obrovský, no finančné krytie na ich zabezpečenie 

značne zaostáva. 

V roku 2017 bola ukončená oprava havarijného stavu domu smútku, na ktorom práce 
začali už v roku 2016. Celkovo boli na dome smútku vykonané tieto práce: zateplenie, nová 

fasáda, dlažba a zábradlie. V máji daného roku sa realizovala aj plynofikácia budovy MŠ, 

Cabov 44. Na plynofikáciu Úrad vlády SR uvoľnil z rezervy predsedu vlády finančné 
prostriedky vo výške 8 000,00 €, zvyšné náklady boli hradené z finančných prostriedkov obce. 

V auguste bola za finančnej spoluúčasti štátneho podniku Lesy SR vykonaná oprava miestnej 
komunikácie na parcele 522/1, čiže úseku od MŠ po obecný cintorín. Lesy SR poskytli na túto 

opravu sumu 17 250,00 €, zvyšné náklady uhradila obec Cabov z vlastných prostriedkov.   
Rok 2017 sme začínali s finančnou rezervou 11 090,83 €. Celkové príjmy za rok 2017 

predstavovali hodnotu 197 541,43€ a celkové výdavky predstavovali hodnotu 179 399,99 €. 
Miestne dane boli vybraté na úrovni 6 049,55 € a na poplatkoch (poplatok za odber podzemných 
vôd, spracovanie TKO) sa vybralo 7 447,47 € a 1 809,95 e ( prenájom budov a pozemkov). 

Obec sa opätovne zapojila do Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z programu PPA ako poskytovateľa pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020, 
podoopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry  
a súvisiacej infraštruktúry. Podľa harmonogramu sa výzvy budú schvaľovať v marci 2019. 
 

 

1. Základná charakteristika 
 

 

Obec Cabov je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje 
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec Cabov je právnickou osobou, ktorá 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Riadi sa zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a Ústavou Slovenskej  
republiky. 

Základnou úlohou obce Cabov pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

územia a o potreby obyvateľov. 
 

 

1.1. Identifikačné údaje 

 

Názov: 

Sídlo: 

 
 

Obec Cabov 

Cabov 126, 094 14 Sečovská Polianka  

Identifikačné číslo – IČO:  
Daňové identifikačné číslo: 

Kód obce:  
Kód okresu: 

Právna forma: 

 
00332283 

2020640897 

544108  
713 

obec (samostatný územný samosprávny celok SR), 

právnická osoba 
 

  



OKEČ: 

Samosprávny kraj: 

Okres: 

Región:  
Počet obyvateľov ku koncu roka 2016: 

Rozloha: 

Nadmorská výška: 

Prvá písomná zmienka: 

 

 

75110 – všeobecná štátna správa 

Prešovský 

Vranov nad Topľou 

Horný Zemplín 

387 (k 31.12.2016) (191 mužov, 196 žien) 

15,69 km² (1 569 ha) 

248 m n.m. 

1410 



 

 

Orgány samosprávy obce do 31.12.2017 

 

a, obecné zastupiteľstvo 

počet poslancov: 5  
Rastislav Dugovský, zástupca starostu obce 

Peter Cenkner 

Lukáš Horváth 

Hric Peter, Ing. 

Korytková Tatiana 

 

b, starosta obce 

Viliam Popaďák, štatutárny zástupca obce 
 

 

Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce je Obecný úrad. Je 

zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad ma právnu subjektivitu. Vykonáva odborné, 
administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu 

Obecného úradu vedie a riadi starosta obce. 

 

Zamestnanci Obecného úradu: 

 

hlavná kontrolórka obce  

 

 

administratívne pracovníčky 

 
 

Anna Bálintová ( do 30.09.2017) 

Mgr. Alena Lengelová ( od 01.12.2017) 

 

Ing. Tatiana Mardžejová 

Mgr. Mária Peľáková 

 
 

Obec Cabov má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: Materskú školu a Školskú 
jedáleň. 

 

Počet zamestnancov obce k 31.12.2017 bol: 7 v zložení: 

Obecný úrad: 2 x admin. pracovníčka, kontrolórka, 2x Pomocný pracovník údržby budov           

                                    a areálu 

Materská škola: 2 x pedagóg, upratovačka 

Školská jedáleň: vedúca školskej jedálne 

 

Obec má tieto komisie, zriadené uznesením obecného zastupiteľstva:  
1. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 

znení ústavného zákona č.545/2005 Z.z. Predseda komisie: Ing. Peter Hric, Členovia 
:Peter Cenkner, Lukáš Horváth, Rastislav Dugovský, Tatiana Korytková 

 

1.2. Geografické údaje 
 
 

Kataster obce Cabov leží v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, v Podslanskej 

pahorkatine a Slanských vrchoch rozčlenenej Cabovským potokom. Priamo cez západnú časť 
katastra obce prechádza Východoslovenská pahorkatina. Z juhovýchodu ohraničuje kataster 

Trebišovská tabuľa, ktorá pokračuje v smere sever - juh smerom na mesto Sečovce a Trebišov. 
Západnú časť chotára tvoria strmé, dubmi zalesnené svahy Slanských vrchov. 



Slanské vrchy je pohorie sopečného pôvodu. Zo severu sú ohraničené Beskydským 

predhorím, zo západu Košickou kotlinou. 
 
 

1.3. Demografické údaje 

 

Stav obyvateľov k 31.12.2017 bol  395 obyvateľov. 

Narodených 2017 ........................................................ 3 

Zomrelých 2017 ........................................................... 9 

Prihlásených na trvalý pobyt 2017 ......................... 3 

Odhlásených z trvalého pobytu 2017 .................... 4 

Sobášov .......................................................................... 3 
 

 

1.4. Symboly obce 
 

 

Podľa Heraldického registra má obec tieto symboly prijaté 25. júna 1998. Na erbe je 
prírodný motív ilustrujúci lesné bohatstvo obce Cabov podľa pečate obce z 18. storočia. 
 
 
 

 

Erb obce Cabov 

 

V červenom štíte zo zelenej pažite je zakorenený strieborný striebrolistý hrab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vlajka obce Cabov 

 

Vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, červeného, žltého, červeného a 
zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, 
siahajúcimi do tretiny jej listu.  



1.5. História obce 

 

Predpokladá sa, že najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z dokumentov z obdobia 

Žigmundovcov - z roku 1405. Podľa Vlastivedného slovníka obcí pochádza prvá písomná 

zmienka z roku 1410, keď časť obce patrila panstvu Čičva. Od 15. storočia bola vlastníkmi 

obce bezmála dvadsiatka rodín, ale od prvej polovice 19. storočia boli jedinými zemepánmi 

obce Hadik – Barkóczyovci. V roku 1496 vlastnilo majetky v Cabove biskupstvo vo Váci. 

Gréckokatolícky kostol bol postavený v roku 1772 a rímskokatolícky, barokovo-klasicistický 

kostol v roku 1804. D. G. Gejza v historických časopisoch uviedol, že pôvodnými obyvateľmi 

Cabova boli Poliaci, respektíve popoľštení Maďari.  
V roku 1663 mnoho obyvateľov padlo za obeť morovej epidémii. Podľa súpisu v roku 1670 

za panovania Bočkaiovcov bol richtárom obce Ján Bukovský. V obci žilo 16 poddanských 

rodín, medzi nimi 2 mlynári a 2 kožušníci. Cabovskí poddaní obrábali 15,5 usadlostí, 

využívajúc i dva mlyny, za čo museli platiť peňažnú rentu. O 18 rokov neskôr boli poddanské 

usadlosti opustené, čo potvrdzuje zápis v protokole z roku 1688: „portio in Possione Csabolcz 

totaliter deserta“. K obci patrili veľké bukové a dubové lesy. Obyvatelia Cabova sa zúčastnili 

stavovských povstaní Štefana Bočkaia a Františka Rákocziho II. a v roku 1831 i sedliackeho 

povstania.  
Obec je doložená z roku 1410 ako Chabolch, neskôr ako Czobacz (1458), Czabocz (1459), 

Czabowecz (1773), Cabow (1808), Cabovce (1920), Cabov (1927); po maďarsky Cabóc, 
Csabócz.  

K novodobým osobnostiam obce patril Emil Petách – historik, numizmatik, dlhoročný 
pracovník Východoslovenského múzea v Košiciach. 

 

1.6. Kultúra 

 

Na kultúrne a spoločenské podujatia obec využíva budovu kultúrneho domu ako aj 

športovo-oddychový areál, ktorý sa nachádza v areáli Materskej školy. Obec Cabov 

reprezentuje spevácka folklórna skupina „Brežinky“. V priebehu roka 2016 sa v obci 

organizovali viaceré spoločenské podujatia ako Deň matiek, Deň detí, Futbalový turnaj, 

Mesiac úcty k starším, Výročie 1.písomnej zmienky obce. Od roku 2005 sa pod hlavičkou obce 

koná stolnotenisový turnaj o pohár starostu a najpopulárnejším športom mladých je tradične 

futbal. 

 

1.7. Výchova a vzdelávanie 

 

Obec je zriaďovateľom Materskej školy Cabov bez právnej subjektivity, ktorá zabezpečuje 
predškolskú výchovu a vzdelávanie detí do 6. rokov. Základnú školu obec Cabov nezriaďuje. 
Žiaci navštevujú ZŠ v susednej dedine, v Sečovskej Polianke. 
 
 
 

 

2. Vývoj a stav finančného hospodárenia 
 

 

Obec Cabov zabezpečuje financovanie svojich potrieb z vlastných príjmov, z dotácií 

zo štátneho rozpočtu a z iných zdrojov. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce 
v príslušnom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce.  

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a v zmysle opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa 



ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné 
celky. 
 

 

Vývoj rozpočtového hospodárenia obce v roku 2017  
 
   

 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 
   

   

Bežné  príjmy spolu 189 541,43 

 

 

Bežné výdavky spolu 166 392,32 
   

Kapitálové príjmy spolu 8 000,00 
   

Kapitálové výdavky spolu 13 007,67 
  

Príjmy z finančných operácií 0 
  

Výdavky z finančných operácií 0 
  

PRÍJMY SPOLU 197 541,43 
  

VÝDAVKY SPOLU 179 399,99 
   

    
 

 

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 
 

 
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

184 254,37 197 541,43 107 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 184 254,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

197 541,43 EUR, čo predstavuje  107 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

176 254,37 189 541,43 108 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 176 254,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

189 541,43 EUR, čo predstavuje  108 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

120 407,00                   131 587,79 99 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 110 200,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 121 643,76 EUR, čo predstavuje plnenie na 110 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5 805,55 EUR, čo je 96 % 

plnenie.  



 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 244,00 EUR, čo je 94 % 

plnenie.  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 3 847,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 894,48 EUR, čo je 101 % 

plnenie.  

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

8 754,00                 11 368,25 154 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 2 230,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 809,85 EUR, čo je 77 % 

plnenie. Uvedený príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 311,95 EUR a príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume  498,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 137,29 EUR, čo je 

330 % plnenie.  

 

Poplatky za odber podzemnej vody: 

Z rozpočtovaných 3 113,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 552,99 EUR, čo je 114% 

plnenie 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

47 093,48                 46 585,39 101 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 47 093,48 EUR, bol skutočný príjem vo výške 46 585,39 

EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 44 493,48 EUR bol skutočný príjem vo výške 44 549,95 EUR, 

čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Krajský úrad ŽP 37,47 Starostlivosť o ŽP 

MV SR 150,33 REGOP –Hlásenie pobytu občanov 

a reg. obyv. SR 

ÚPSVRaR Vranov 24 307,04 § 50j §54 refundácia miezd 

ŠR – voľby/referendum 904,65 Voľby úhrada nákladov 

OÚ Prešov-odbor školstva 653,00 Mš-príspevok na 5-ročné deti 

Lesy Sobrance štátny podnik 17 250,00 Rekonštrukcia miestnej kom. 

Recyklačný fond 36,00 Spracovanie odpadu 

MV SR 20,83 Odmena skladníkom CO 

ÚPSVaR 40,85 Stravovacie návyky HN MŠ 

ÚPSVaR 1 149,78 Rodinné prídavky/ Dávka v HN 

 



Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

8 000,00 8 000,00 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov  8 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 

8 000,00 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 8 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad vlády SR 8 000,00 Plynofikácia MŠ 

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 
 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

184 013,50 179 399,99 97 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 184 013,50 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 

179 399,99 EUR, čo predstavuje  98 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

170 013,50 166 392,32 98 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 170 013,50 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 

166 392,32 EUR, čo predstavuje  98 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 70 985,49 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 71 710,96 EUR, čo je 

101 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov 

a pracovníkov MŠ a ŠJ. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  22 057,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 21 769,87 EUR, čo je 

99 % čerpanie. 

  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 75 740,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 71 803,21 EUR, čo je 

95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 



Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 1 230,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 108,28EUR, čo 

predstavuje 90 % čerpanie. 

 

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

14 000,00 13 007,67 93 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 

13 007,67 EUR, čo predstavuje  93 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Projektová dokumentácia na akciu „ Plynofikácia budovy Materskej školy a Klubu 

dôchodcov“ 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 

v sume 13 007,67 EUR, čo predstavuje  93 % čerpanie.  

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

0                   0 0 

 

 

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 
 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2017  v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Majetok spolu 353 893,48 355 123,96 

Neobežný majetok spolu 309 693,46 295 182,70 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 222 031,94 222 031,94 

Dlhodobý finančný majetok  73 150,76 214 793,04 

Obežný majetok spolu 58 440,88 66 750,77 

z toho : 0,00 0,00 

Zásoby 246,23 256,86 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  5 490,58 4 558,97 

Finančné účty  52 704,07 61 934,94 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  269,90 429,39 

 



 

 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2017 v EUR KZ  k  31.12.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 353 893,48 355 123,96 

Vlastné imanie  155 501,45 169 630,32 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  155 501,45 169 630,32 

Záväzky 16 694,82 10 161,10 

z toho :   

Rezervy  480,00 480,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 0 894,01 

Krátkodobé záväzky 8 214,82 8 787,09 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 181 427,31 175 332,54 

 

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a 
fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona 
č.583/2004 Z.z. 

 

 

Obec v roku 2017 poskytla dotácie na základe žiadostí, ktoré schválilo OcZ. 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Gréckokatolícka cirkev Cabov  500,00 500,00 0 

 

6. Prijaté granty a transfery 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Krajský úrad ŽP 37,47 Starostlivosť o ŽP 

MV SR 150,33 REGOP –Hlásenie pobytu občanov 

a reg. obyv. SR 

ÚPSVRaR Vranov 24 307,04 § 50j §54 refundácia miezd 

ŠR – voľby/referendum 904,65 Voľby úhrada nákladov 

OÚ Prešov-odbor školstva 653,00 Mš-príspevok na 5-ročné deti 



Lesy Sobrance štátny podnik 17 250,00 Rekonštrukcia miestnej kom. 

Recyklačný fond 36,00 Spracovanie odpadu 

MV SR 20,83 Odmena skladníkom CO 

ÚPSVaR 40,85 Stravovacie návyky HN MŠ 

ÚPSVaR 1 149,78 Rodinné prídavky/ Dávka v HN 

7. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
 

 

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné skutočnosti 
ovplyvňujúce účtovnú uzávierku. 
 

 

8. Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce 
 

 

Obec Cabov plánuje v roku 2018 rekonštrukciu strechy budovy KD a OcÚ z dôvodu 

jej havarijného stavu. Nakoľko havarijný stav strechy pretrváva na budove KD a OcÚ 

už dlhšiu dobu, vplyvom prírodných živlov boli poškodené aj vnútorné priestory 

a stierky, ktoré je taktiež nutné opraviť v celej budove KD a OCÚ. Taktiež je nutná 

výmena elektrických rozvodov v KD a OcÚ.  Obec tiež plánuje nákup herných prvkov 

na detské ihrisko v areály MŠ, Cabov 44 a výmenu starých elektrických rozvodov 

v budove MŠ. V pláne je aj výmena vybavenia kuchyne KD za finančnej spoluúčasti 

PSK a rekonštrukciu kúrenia v budove KD a OCÚ. Na výjazdovom rokovaní 102. 

schôdze vlády SR vo Vranove nad Topľou vláda uvoľnila z kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa pre našu obec sumu 12.000€ na projekt výmena a kotla a radiátorov 

v budove KD. Máme v pláne aj nákup autobusových zastávok. 
 
 

 

V Cabove dňa: 08.06.2018 

 

Vypracoval: Ing. Tatiana Mardžejová 

 


