
Z Á P I S N I C A 

Z devätnásteho zasadnutia OZ v Cabove, konaného dňa 19.10.2017 

 

Prítomní: starosta obce -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ -     Peter Cenkner – ospravedlnený  

- Ing. Peter Hric  

- Tatiana Korytková 

- Lukáš Horváth 

- Rastislav Dugovský – ospravedlnený  

   zamestnanci              -     Ing. Tatiana Mardžejová 

  

Začiatok rokovania o 18:30 hod. 

PROGRAM : 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia o plnení uznesení OZ. 

4. Informácia o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky obce  

5. Prerokovanie voľby hlavného kontrolóra obce Cabov 

6. Informácia rekonštrukcie strechy KD – zrušenie VO 

7. Informácia ohľadom výzvy 22/PRV/2017 KD 

8. Rozpočtové opatrenie č.2/2017 

9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Cabov 

10. Diskusia – Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

Starosta obce p. Viliam Popaďák otvoril 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal 

prítomných poslancov. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina obecného 

zastupiteľstva a  19. zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1 -  Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom  programu rokovania         

19. zasadnutia.  

Hlasovanie: k bodu č.1: 

Za:            -  3 (p.Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric)   

Proti:        -  0 

Zdržal sa: – 0 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje program zasadnutia. 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Za zapisovateľku zápisnice starosta obce  určil Ing. Tatianu Mardžejovú. 

Za overovateľov zápisnice navrhol: - p. Tatianu Korytkovú 

       - p. Ing. Petra Hrica 

          

Hlasovanie: k bodu č.2: 

Za:            -  3 (p. Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric)   

Proti:        -  0 

Zdržal sa: -  0 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 2: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje za zapisovateľku Ing. Tatianu Mardžejovú a 

za overovateľov zápisnice p. Tatianu Korytkovú a p. Ing. Petra Hrica. 

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolou plnenia bolo zistené:  
 

 Uznesenie č. 149-09/2017 - Schválenie programu zasadnutia 

 Uznesenie č. 150-09/2017 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Uznesenie č. 151-09/2017   – Kontrola plnenia uznesení 

 Uznesenie č. 152-09/2017   –  Schválenie rekonštrukcie strechy KD podľa výkaz-

výmer 

 Uznesenie č. 153-09/2017 –  Schválenie čerpania rezervného fondu na stavbu 

Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – 

Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy  

 Uznesenie č. 154-09/2017 – Schválenie úveru na stavbu Zvýšenie energetickej 

efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov- 

odstránenie havarijného stavu strechy. 

 Uznesenie č. 155-09/2017 - Schválenie obecného zastupiteľstva zapojiť sa do 

výzvy 22/PRV/2017 

 



Uznesenia z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. Okrem uznesenia č.136-

06/2016 bod B) 

 

K bodu 4 – Informácia o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky obce 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že hlavná kontrolórka obce p. Anna Balintová dňa 

1.10.2017 osobne priniesla na obecný úrad v Cabove list, v ktorom sa vzdáva svojej funkcie 

hlavnej kontrolórky obce zo zdravotných dôvodov. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 4: 

OZ v Cabove berie na vedomie informáciu starostu obce o vzdaní sa hlavnej kontrolórky obce 

Cabov ku dňu 1.10.2017 

 

K bodu 5 - Prerokovanie voľby hlavného kontrolóra Obce Cabov 

 

Starosta obce Viliam Popaďák oboznámil poslancov OZ s ich povinnosťou  poveriť 

obec vyhlásením volieb hlavného kontrolóra podľa §18a ods.2 zák.č.369/1990 Z.z. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Poslanci OZ spolu so starostom obce spoločne prerokovali podmienky pre funkciu 

hlavného kontrolóra. Starosta obce navrhoval minimálnu prax 5 vo verejnej správe, na čo 

poslanci OZ reagovali nesúhlasne a p. Ing. Peter Hric navrhol nárok praxe znížiť na 2 roky 

s čím všetci zúčastnení poslanci súhlasili a zhodli sa na nasledujúcich podmienkach: 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického zamerania  

 najmenej 2 roky praxe vo verejnej alebo štátnej správe 

 znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, 

rozpočtových a príspevkových  organizácií, právnických osôb, v oblasti finančnej 

kontroly, účtovníctva, v oblasti sťažnosti a petícií 

 občianska a morálna bezúhonnosť 

 

Platové podmienky: 

 Čiastočný pracovný úväzok 5%. Výpočet mzdy hlavného kontrolóra: Priem. 

mes. mzda za rok 2016 t.j. 912€ x 1,15(koeficient obce do 500 obyvateľov) x 0,05 (úväzok) = 

52,44 = 53,- € mesačná hrubá mzda.  Práca sa povoľuje vykonávať v režime nerovnomerne 

rozvrhnutého pracovného času v zmysle § 87 zákonníka práce v platnom znení. 

 

Starosta nechal hlasovať, či sú poslanci za voľby verejné alebo tajné. Všetci 

zúčastnení poslanci sa jednohlasne zhodli na verejných voľbách hlavného kontrolóra obce. Za 

deň konania volieb stanovili na návrh starostu obce 28.11.2017 (utorok) o 18:30 hod. 

 

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 

14 dní pred dňom konania voľby, t.j.15.11.2017 (streda) do 16:00 hod v zalepenej obálke na 

adresu: Obec Cabov, Obecný úrad 126, 094 14 Seč.Polianka s označením ,, Voľba hlavného 

kontrolóra – Neotvárať “ 

 



 

Následne starosta obce požiadal prítomných poslancov OZ o zostavenie trojčlennej 

komisie, ktorá sa zúčastní otvárania žiadostí. Poslanci si odhlasovali nasledujúce zlozenie 

komisie: Predseda: Lukáš Horváth 

   Člen: Tatiana Korytková 

   Člen: Ing. Peter Hric 

 

Dňa 16.11.2017 o 18.30 hod. sa komisia stretne na Obecnom úrade v Cabove za 

účelom otvárania obálok. Termín voľby HK oznámime uchádzačom najmenej 7 dní vopred. 

 

Hlasovanie: k bodu č.5: 

Za:            - 3 (p. Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric)   

Proti:        - 0 

Zdržal sa: - 0 

 

Návrh na uznesenie k bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo Cabov prerokovalo voľbu hlavného kontrolóra Obce Cabov. 

A/  Schvaľuje uznesenie v tomto znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Cabove v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení: 

a) vyhlasuje 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Cabov na 28. novembra 2017, v zasadacej 

miestnosti   v Cabove, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva Cabov. 

Pracovný čiastočný úväzok hlavného kontrolóra: 5%  t.j. 2 hodiny týždenne 

Deň nástupu do práce: 1. decembra 2017  

b) poveruje 

starostu Obce Cabov, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení zabezpečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Cabov na 

úradnej tabuli Obce Cabov, na webovom sídle www.cabov.sk a vo vybraných novinách. 

c) ustanovuje 

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Cabov a náležitosti 

prihlášky takto: 

Predpoklady na výkon funkcie a  náležitosti prihlášky:  

1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra Obce Cabov je: 

-ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického zamerania, 

-základné vedomosti z činnosti samosprávy a vedomosti o zákone o obecnom zriadení 

č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Ďalšie predpoklady: 

-najmenej 2 roky praxe vo verejnej alebo štátnej správe 

-znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, 

rozpočtových a príspevkových  organizácií, právnických osôb, v oblasti finančnej kontroly, 

účtovníctva, v oblasti sťažnosti a petícií 

-občianska a morálna bezúhonnosť 

http://www.cabov.sk/


2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra, musí 

obsahovať: 

a) meno a  priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 

b) profesijný životopis, 

c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy: 

a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

c) písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa §7, ods.1 a 2 Zákona NR SR 

č.428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby 

hlavného kontrolóra v Obecnom zastupiteľstve obce Cabov.  

4. Termín doručenia prihlášok je do 15. novembra 2017  do 16:00 hod. na adresu: Obecný 

úrad Cabov , Cabov 126, 094 14 Sečovská Polianka 

v zalepenej obálke s označením:       

                         "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ". 

 

Spôsob vykonania voľby: 

Voľby hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním. 

5. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta Obce Cabov za 

prítomnosti 3 poslancov schválených obecným zastupiteľstvom dňa 16. novembra 2017 o 

18:30 hod. v kancelárii starostu Obce Cabov. O výsledku spíše starosta Obce Cabov 

zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako 

príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, 

koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí 

splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri 

otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do 

zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. 

 

6. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. novembra 2017 a bude mať právo vystúpiť na 

tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra Obce Cabov“ v 

časovom rozsahu max. 5 min. 

Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto 

skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok. 

 

7. Verejné hlasovanie 

Verejné hlasovanie poslancov sa vykoná spôsobom obvyklým - zdvihnutím ruky. Hlasuje sa 

postupne o každom kandidátovi samostatne, v abecednom poradí. Predsedajúci oznámi 

výsledok hlasovania a prednesie uznesenie, ktoré bolo hlasovaním prijaté. 

 

 

 



Vykonanie voľby: 

8. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej 

istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom 

kole získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého 

kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 

druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie sa vykoná v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu Cabov riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti 

oznamuje predsedajúci. 

9. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať 

inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje 

na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, 

prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu 

vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva 

nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

10. Funkcia hlavného kontrolóra Obce Cabov je nezlučiteľná s funkciou: 

a) poslanca, 

b) starostu, 

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, 

d) iného zamestnanca obce, 

e) podľa osobitného zákona. 

1. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 

1. decembra 2017, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 

d) schvaľuje 

komisiu na otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vymenovaná OZ v zložení: 

Predseda: Lukáš Horvát 

Člen: Tatiana Korytková 

Člen: Ing. Peter Hric 

 

K bodu 6   - Informácia k rekonštrukcii strechy – zrušenie VO 

 

Po vyhodnotení verejnej súťaže uskutočnenej na základe výzvy na KD – odstránenie 

havarijného stavu strechy sa poslanci OZ a starosta obce spoločne neformálne stretli na 

obecnom úrade  dňa: 26.9.2017 o 18.00 hod., aby sa vyjadrili k najnižšej ponuke v hodnote 

70.079,87€. Názor poslancov OZ bol zrušiť súťaž z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. Na tomto stretnutí boli prítomní: p. Korytková, p. Dugovský, p. Cenkner. Pre 

pracovné povinnosti neboli prítomní: Ing.Hric a p.Horváth, ktorých starosta obce oboznámil 

telefonicky s prijatými ponukami a záverečné stanovisko poslancov OZ bolo zhodné – 

ZRUŠIŤ SÚŤAŽ. 

 

 

 



Návrh na uznesenie k bodu 6: 

OZ v Cabov súhlasí so zrušením zadávania zákauky na stavbu Zvýšenie energetickej 

efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie 

havarijného stavu strechy z dôvodu, že obec Cabov nemá dostatok finančných prostriedkov na 

predmet zákazky v takej výške, ako bola najnižšia ponúkaná cena uchádzačmi.  

  

K bodu 7 – Informácia ohľadom výzvy 22/PRV2017 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ, že obec sa zapojila do staronovo otvorenej 

výzvy PPA (pôdohospodárskej platobnej agentúry) na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2017-2020, ktorá bola zrušená z roku 

2015. Žiadosti sa podávajú v čase 2.11.-30.11.2017.  Na webovej stránke je zverejnená výzva 

na predkladanie ponuky. Predmet zákazky: ,,Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie 

obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov“. Pre opatrenie: 7 – Základné služby a 

obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Podopatrenie: 7-4-Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Číslo výzvy: 

22/PRV/2017. Zameriame sa na aktivitu 1 .- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre 

trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - rekonštrukcie existujúcich 

kultúrnych domov. Výzva sa nevzťahuje sa obecné úrady iba na kultúrne domy – je to 

zaujímavejšie ako akt.5. Neoprávnené  budú na OcÚ, tie by zafinancovala obec z vlastných 

finančných prostriedkov. 

 Projektovú dokumentáciu máme platnú, stavebné povolenie takisto. Zatiaľ predpokladané 

náklady spojené s verejným obstarávaním súťaže 600€ , na spracovanie žiadosti 400€. Boli 

doručené 3 ponuky, ktoré zatiaľ neboli vyhodnotené.  

 

Návrh na uznesenie k bodu 7: 

OZ berie na vedomie informáciu  ohľadom výzvy č.22/PRV/2017. 

 

K bodu 8 - Rozpočtové opatrenie č.2/2017 

 

 Návrh RO č. 2 bol poslancom doručený elektronickou poštou vopred na 

preštudovanie. Starosta obce požiadal pracovníčku Ing. Tatianu Mardžejovú, aby odôvodnila 

dané rozpočtové opatrenie poslancom OZ a zodpovedala prípadné otázky. Pracovníčka obce 

informovala poslancov OZ, že v  RO sú navrhnuté tri druhy zmien a to vytvorenie novej 

rozpočtovej položky na príjmovej strane nakoľko obci bola poukázaná účelová dotácia na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie. Navýšenie položiek na príjmovej aj výdavkovej časti na 

základe dohody s ÚPSVaR o refundácií miezd a presun rozpočtovaných finančných 

prostriedkov z položky do položky bez zmeny celkových príjmov a výdavkov.  

 

Hlasovanie: k bodu č.2: 

Za:            - 3 (p. Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric)   

Proti:        - 0 

Zdržal sa: - 0 

 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 8: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje RO č. 2, ktoré tvorí prílohu uznesenia.  



 

 

K bodu 9 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Cabov 

 

 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami boli poslancom OZ zaslané na 

preštudovanie vopred elektronickou poštou. Starosta obce požiadal poslancov OZ, aby 

vyjadrili svoje pripomienky k daným zásadám, prípadné otázky. Poslanci  OZ navrhli, aby 

bolo oprávnenie starostu obce presúvať rozpočtované finančné prostriedky z položky do 

položky bez zmeny celkových príjmov a celkových výdavkov navrhované v zásadách 

obmedzené  sumou alebo úplne vylúčené zo zásad. Ing. Hric upozornil, že zmeny v rozpočte 

obce podľa zákona o obecnom zriedení môže schvaľovať iba obecné zastupiteľstvo a navrhol 

aby možnosť úpravy rozpočtu obce starostom bola zásad hospodárenia z finančnými 

prostriedkami obce úplne vylúčená s čím súhlasili všetci prítomný poslanci OZ. Po vykonaní 

danej zmeny bolo zahájené hlasovanie.  

 

Hlasovanie  k bodu č.2: 

Za:            - 3( p. Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric)   

Proti:        - 0 

Zdržal sa: - 0 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 9: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Cabov, ktoré sú prílohou uznesenia.  

 

 

K bodu 10 – Diskusia - Rôzne 

 

Aký prvý bod diskusie starosta obce Viliam Popaďák oboznámil poslancov OZ o možnosti 

pokračovať v ďalšej etape kanalizácie po obec. K danej žiadosti však chýbajú potrebné 

vyjadrenia a taktiež je spojená so spoluúčasťou obce vo výške 5% t.j. cca 20 000,-€. Starosta 

obce uprednostňuje použiť finančné prostriedky obce na odstránenie havarijného stavu KD 

s čím súhlasia aj poslanci OZ.  

Obec uzatvorila zmluvu s novým správcom obecného vodovodu, stal sa ním p. Ing.Leško, 

ktorý má všetky oprávnenia na vykonávanie danej činnosti a ponúka prijateľnejšiu cenu sa 

svoje služba ako predchádzajúci správca. 

Pri oprave miestnej komunikácie bol vytvorený retardér, ktorého viditeľnosť je slabá, preto sa 

starosta obce a poslanci OZ zhodli na tom, že je potrebné na danom mieste osadiť dopravné 

značenie. Starosta obce prisľúbil vyriešiť danú situáciu v dohľadnom čase.  

Ďalej starosta obce vyslovil poďakovanie p. Tatiane Korytkovej a p. Anne Popaďákovej za 

skrášlenie okolia domu smútku vo svojom voľnom čase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 11 – Záver 



 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Zasadnutie ukončené o 20:05 hod. 

 

V Cabove dňa 19.10.2017 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Tatiana Mardžejová.................................................. 

 

 

Overovatelia:   

                                   Tatiana Korytková  ....................................................... 

 

 

 

Ing. Peter Hric ...................................................... 

  

 

 

 

 

 

Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


