
Uznesenie č. 165-11/2017 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

28.11.2017 

 _________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Cabov  

     

schvaľuje 

 

program zasadnutia. 

  

Hlasovanie: 
Za:            -  3 (p.Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Peter Cenkner)   

Proti:        -  0 

Zdržal sa: – 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

V Cabove, dňa 28.11.2017                      Viliam Popaďák 

                                starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 166-11/2017 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov , zo dňa 

28.11.2017 

_________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

schvaľuje 

 

 

za zapisovateľku Ing. Tatianu Mardžejovú a za overovateľov zápisnice za overovateľov 

zápisnice p. Petra Cenknera a p. Lukáša Horvátha.       

    

 

Hlasovanie: 
Za:            -  3 (p.Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Peter Cenkner)   

Proti:        -  0 

Zdržal sa: – 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

V Cabove, dňa 28.11.2017                      Viliam Popaďák 

                                starosta obce 

 

 



Uznesenie č. 167-11/2017 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov , zo dňa 

28.11.2017 

_________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenia z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. Okrem uznesenia 

č.136-06/2016 bod B- ktoré je v štádiu príprav. 

 

Hlasovanie: 
Za:            -  3 (p.Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Peter Cenkner)   

Proti:        -  0 

Zdržal sa: – 0 

Návrh bol prijatý 

 

V Cabove, dňa 28.11.2017                      Viliam Popaďák 

                                starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 168-11/2017 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov , zo dňa 

28.11.2017 

 

K bodu 4 – Voľba hlavného kontrolóra obce Cabov 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A) Berie na vedomie 

 prezentáciu kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra.  

 

B) Konštatuje, 

 že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

C) Volí  

v súlade s § 18a odst. 1) a § 18a odst. 5) zákona č. 369/1990 Zb. p. Mgr. Alenu Lengelovú do 

funkcie hlavného kontrolóra Obce Cabov na dobu určitú od 01.12.2017 do 01.12.2023.  

 

D) Určuje  

1/ v súlade s § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

s účinnosťou od 01.12.2017 plat hlavného kontrolóra obce podľa §18c odst. 1) písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení vo výške 53€ mesačne.  

2/ v súlade s § 11 odst. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 5 %.  

3/ povoľuje vykonávať prácu v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času v zmysle 

§87 Zákonníka práce v platnom znení. 

 

V Cabove, dňa 28.11.2017                  

             Viliam Popaďák 

                                starosta obce 



Uznesenie č. 169-11/2017 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

28.11.2017 

 

K bodu 5 –  Schválenie návrhu rozpočtu obce Cabov na roky 2018,2019,2020 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. Schvaľuje 
Rozpočet obce na rok 2018 bez výhrad.  

 

B. Ukladá 
Ekonómke obce Ing. Mardžejovej zabezpečiť plnenie rozpočtu obce na r.2018, ktorý je prílohou 

č.2 tohto uznesenia a zápisnice. Mesačne sledovať príjmy a výdavky rozpočtu. V prípade 

akýchkoľvek zmien zabezpečiť prerokovanie so starostom obce a na OZ a pripraviť rozpočtové 

opatrenie. 

 

Hlasovanie: 
Za:            -  3 (p.Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Peter Cenkner)   

Proti:        -  0 

Zdržal sa: – 0 

Návrh bol prijatý 

 

V Cabove, dňa 28.11.2017                      Viliam Popaďák 

                                starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 170-11/2017 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

28.11.2017 

 

K bodu 6   – Stanovenie termínu na uskutočnenie odpočtu vodomerov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

     

A. Schvaľuje 

Odpočet vodomerov v domácnosti od 09.12.2017 do 10.12.2017 a odovzdanie odpočtov na 

OcÚ do 11.12.2017 

 

B. Ukladá 

Starostovi obce informovať obyvateľov o odpočte a to: vyhlásením v MR, na úradnej tabuli a 

na webovej stránke obce.  

  

Hlasovanie: 
Za:            -  3 (p.Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Peter Cenkner)   

Proti:        -  0 

Zdržal sa: – 0 

Návrh bol prijatý 

 

V Cabove, dňa 28.11.2017                      Viliam Popaďák 

                                starosta obce 

                  



Uznesenie č. 171-11/2017 z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

28.11.2017 

 

K bodu 7   – Informácia o výsledku volieb do VÚC 2017 v obci Cabov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o voľbách do VÚC 2017. 

 

 

V Cabove, dňa 28.11.2017                      Viliam Popaďák 

                                starosta obce 

    

 

 

 


