
       Obecné zastupiteľstvo Obce Cabov 

 

              Z  Á  P  I  S  N  I  C  A  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Cabov 

                konaného dňa 7.12.2018 v zasadačke OcÚ.  

  

Prítomní: starosta obce: -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ: -     Mgr. Radoslav Hanusin 

- Lukáš Horváth  

- Ing. Peter Hric 

- Mikuláš Nemčík  

- Michal Orenič  

   zapisovateľka:          -     Ing. Tatiana Mardžejová 

   hostia:  -     Tatiana Korytková 

-  Ján Kočiš 

 

- Anna Popaďáková 

 

 

Predseda volebnej komisie:   -     Mária Nemčíková  

 

  

Začiatok rokovania o 18:00 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. Privítal hostí a predsedu volebnej komisie k voľbám 

do orgánov samospráv 2018. 



 

PROGRAM : 

1. Štátna hymna: 

        Otvorenie zasadnutia, 

 a)   určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

           b)  oznámenie výsledkov volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 

                  odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom  

                  novozvoleného zastupiteľstva, 

 c)  zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insígnií, 

 d)  zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva, 

 e)  vystúpenie novozvoleného starostu obce.    

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v 

prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia 

veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

5. Určenie platu starostu obce. 

6. Diskusia – Rôzne. 

7. Návrh na uznesenie. 

8. Záver.       

 

K bodu 1 

-Ustanovujúce zasadnutie sa začalo štátnou hymnou SR. 

  Doterajší starosta p. Viliam Popaďák otvoril ustanovujúce zasadnutie. 

 

-Za zapisovateľa určil Ing. Tatianu Mardžejovú a za overovateľov  p. Michala Oreniča 

  a p. Mikuláša Nemčíka. 

 

-Požiadal predsedu  Miestnej volebnej komisie (MVK) p. Máriu Nemčíkovú o oznámenie 

   výsledkov volieb k voľbám do orgánov samospráv 2018 , ktoré sa konali dňa 10.11.2018 

   pre voľbu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. 

   Najúspešnejší kandidát vo voľbe starostu obce sa stal p. Viliam Popaďák, ktorý získal 203 

   hlasov.  

   Vo voľbe poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ing. Peter Hric  118 hlasov,  

    p. Michal Orenič 87 hlasov, p. Mikuláš Nemčík 83 hlasov, Mgr. Radoslav Hanusin 81 

    hlasov, p. Lukáš Horváth 78 hlasov.  (príloha č.1 Výsledky volieb obec Cabov 10.11.2018) 

 

-Predseda MVK odovzdala osvedčenie novozvolenému starostovi obce Viliamovi 

  Popaďákovi, ktorý zložil sľub: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  - potvrdil ho svojím podpisom, 

prevzal insígnie obce a vykonal pamätný zápis do kroniky obce. 

 



-Predseda MVK požiadala p. Ing. Petra Hrica aby za všetkých poslancov prečítal sľub : 

 

,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

následne odovzdala zvoleným poslancom OZ osvedčenia o zvolení, ktorí potvrdili sľub 

svojím podpisom a vykonali pamätný zápis do kroniky obce. 

-Novozvolený starosta obce Viliam Popaďák sa vo svojom príhovore poďakoval za prejavenú 

dôveru ktorú spolu so zvolenými poslancami získali v týchto voľbách a vyjadril presvedčenie 

o dobrej spolupráci s novozvolenými poslancami. Zo skúsenosti vie, že všetko sa naraz urobiť 

nedá. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie nájsť riešenie a prijať 

správne rozhodnutie. Verí, že spolu budú prijímať správne a prospešné rozhodnutia pre našu 

obec. 

 

K bodu 1  

Návrh na uznesenie k bodu č.1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. Berie na vedomie 

1/ Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 

2/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

B. Konštatuje,že: 

1/ Novozvolený starosta obce Viliam Popaďák zložil predpísaný sľub starostu obce. 

2/ Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing.Peter Hric, Michal Orenič, Mikuláš Nemčík,  

                                                                         Mgr. Radoslav Hanusin a Lukáš Horváth 

   Zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

K bodu 2 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Novozvolení poslanci  schválili program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh  uznesenie k bodu č. 2: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. SCHVAĽUJE 

 

program zasadnutia. 

 

Hlasovanie k bodu č.2: 

Za  : 5 ( Mgr. Hanusin, Horváth, Ing. Hric p. Nemčík,  Orenič ) 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Návrh bol prijatý 



 

K bodu 3 – Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

                    OZ v prípadoch podľa §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

                    v znení neskorších predpisov 

 

Za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ   

starosta obce navrhol p. Lukáša Horvátha s čím všetci prítomní poslanci súhlasili.  

Návrh  uznesenia k bodu č. 3: 

Obecné zastupiteľstvo obce  Cabov 

 

A. POVERUJE: 

 

1/poslanca OZ p. Lukáša Horvátha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Hlasovanie k bodu č.3: 

Za  : 4 ( Mgr. Hanusin, Ing. Hric, Nemčík, Orenič  ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 ( Horváth) 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

K bodu 4 –  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

Starosta obce navrhol zriadiť 2 komisie a to:  Komisiu verejného poriadku a 

           Komisiu o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

4.A) Komisiu verejného poriadku, ktorej náplňou práce bude riešiť podnety a sťažnosti 

obyvateľov obce a riešenie priestupkov voči verejnému poriadku. Schádzať sa bude 

komisia podľa potreby, minimálne 2x ročne. Za predsedu navrhol Mgr. Radoslava 

Hanusina, zostávajúci poslanci OZ sa stanú členmi komisie.  

  

Návrh  uznesenia k bodu č. 4/A: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov  

a)  Z R I A Ď U J E 

Komisia verejného poriadku 

b)  U R Č U J E 

náplň práce komisie a to: schádzať sa podľa potreby  minimálne 2x ročne. Riešenie podnetov 

a sťažnosti obyvateľov obce a riešenie priestupkov voči verejnému poriadku. Prizývať na 

zasadnutia starostu obce. Zasadnutia bude zvolávať predseda komisie.  



c)  V O L Í 

a) predsedu komisie Mgr. Radoslava Hanusina 

b) členov komisie poslancov OZ : Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric p. Mikuláš Nemčík,  

     p. Michal Orenič. 

 

Hlasovanie k bodu č.4 A): 

Za  :  (  Horváth, Ing. Hric, Nemčík, Orenič ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Mgr. Hanusin) 

Návrh bol prijatý. 

      

 

 

4.B/ Komisia o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, kde 

navrhuje Ing. Petra Hrica za predsedu, s touto komisiou má skúsenosti z minulého 

volebného obdobia. Zostávajúci poslanci OZ budú členmi komisie. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 4.B. 

Obecné zastupiteľstvo obce  Cabov 

 

A.  Z R I A Ď U J E 

Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa čl. 

7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 
B. U R Č U J E 

Náplň práce komisie a to:  

1. či spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 zákona č.357/2004 Z.z., či 

oznámenie podali všetci, ktorí tak urobiť mali, 

2. aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo 

štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie 

verejného funkcionára, 

3. aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch 

právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb, 

taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky, 

4. svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného 

funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný 

funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, 

5. svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s nimi 

žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého 

pobytu. 

    

 



C. V O L Í 

a) predsedu komisie: Ing. Peter Hric 

b) členovia komisie: Mgr.Radoslav Hanusin, Lukáš Horváth, Mikuláš Nemčík, Michal Orenič 

Hlasovanie k bodu č.4B): 

Za  : 5 ( Mgr. Hanusin, Horváth, Nemčík, Orenič ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Ing.Hric) 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu 5 – Určenie platu starostu obce. 

Základný plat starostu sa vypočíta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku koeficientu podľa počtu 

obyvateľov. Od 1.12.2018 pri počte obyvateľov do 500 je určený koeficient 1,65. Priemerná 

mzda v národnom hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2017 bola 954 € x 1,65 

(koeficient) = 1.575€  

Návrh na uznesenie k bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo obce  Cabov 

 

 

 u r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z. z o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Viliama 

Popaďáka vo výške 1.575€  v hrubom.  

Hlasovanie k bodu č.5: 

Za  : 5 (Mgr. Hanusin, Horváth, Ing. Hric p. Nemčík, p. Orenič ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6 -   Diskusia 

Starosta obce a poslanci OZ navrhli, tak ako minulý rok zorganizovať v kultúrnom dome 

silvestrovské posedenie, na ktorom sa bude podávať malé občerstvenie vo forme kapustnice 

a silvestrovského punču. 

K bodu 7 –Návrh na uznesenie  

 Zapisovateľka zápisnice Ing. Tatiana Mardžejová predniesla návrh na uznesenie 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného dňa 7.12.2018. 

 



K bodu 8 – Záver 

 

V závere sa starosta obce p. Viliam Popaďák poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili 

zasadnutia  a ukončil 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Všetkých prítomných pozval na 

malé občerstvenie. 

 

Zasadnutie ukončené o 19:15 hod. 

 

V Cabove dňa 7.12.2018 

 

 

 

 

        Viliam Popaďák  

                    starosta obce 

 

 

 

............................              ............................. 

Mikuláš Nemčík      Michal Orenič 

   overovateľ          overovateľ 

 

 

 

....................................... 

Ing. Tatiana Mardžejová 

    zapisovateľka 

          
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
PRÍLOHA č.1                                                                                               

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 

                           dňa 10.11.2018   -  OBEC CABOV  

Vážené dámy, vážení páni.                                

Dovoľte mi, aby som Vás v zmysle § 189 ods.1-4 Zákona 180/2014 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, oboznámila s výsledkami volieb do orgánov 

územnej samosprávy obce Cabov, ktoré sa konali 10.novembra 2018. 

Z celkového počtu 315 oprávnených voličov, zapísaných do zoznamu 

voličov, svoje právo ísť voliť a vybrať si svojich zástupcov v obecnom 

zastupiteľstve pre nasledujúce volebné obdobie využilo 240 voličov, 

čo predstavuje 76,2%- nú účasť. Môžeme konštatovať, že je to účasť 

o 1,4% vyššia oproti voľbám v roku 2014. 

 Záujem kandidovať na post starostu obce prejavili záujem dvaja 

kandidáti, obaja za politické strany. 

-Najúspešnejší kandidát vo voľbe starostu obce sa stal: 
                 p. Viliam Popaďák, ktorý získal 203 hlasov. 
 
Nezvolený kandidát na funkciu starostu bol p. R. Dugovský 28 hlasov. 
 

Kandidovať na funkciu poslanca v 5-člennom zastupiteľstve prejavilo 

záujem 14 kandidátov. 

-Vo voľbe poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

                              Ing. Peter Hric  – 118 hlasov       
                 p. Michal Orenič   - 87 hlasov  
              p. Mikuláš Nemčík  - 83 hlasov  
      Mgr. Radoslav Hanusin - 81hlasov  
                  p. Lukáš Horváth - 78 hlasov 



 
 
Nezvolení kandidáti za poslancov:  
 
      p. Slavomír Dudáš – 69 hlasov           p. Peter Cenkner    -56 hlasov 
 p. Rastislav Dugovský - 68hlasov            p. Pavol Cenkner   - 54hlasov 
           p. Juraj Onuško  - 62 hlasov    p. Pavol Nemčík    - 49 hlasov 
             p. Matej Bálint - 59hlasov             p. Ján Kočiš            - 43hlasov 
       p. Miroslav Bačík   - 56 hlasov  
    
 
Na základe výsledku volieb 5 členné obecné zastupiteľstvo je zložené:  

   3 - SMER-SD                   1 – SNS                  1 – KDH 

Na priebeh volieb v obci Cabov dohliadala 5 členná volebná komisia, 

ktorá v závere volebného dňa konštatovala, že voľby prebehli bez 

narušenia volebného poriadku. 

             Vážený pán starosta, vážení páni poslanci. 

Dovoľte mi na záver, aby som Vám v mene miestnej volebnej komisie 

aj v mojom zablahoželala k zvoleniu do Vašich funkcií pre volebné 

obdobie 2018-2022. 

Skončili sa voľby a nastáva čas sa pustiť do práce. Pre Vás ktorí ste 

boli zvolení začína prevzatím osvedčenia, zložením a podpísaním 

sľubu - Vaša práca pre našu obec. Prajem Vám veľa úspechov. 

 

V Cabove dňa: 3.12.2018  

                                                                        

                          Mária Nemčíková  v. r. 
       predseda MVK v obci Cabov 
 


