
Z Á P I S N I C A 

Z dvadsiateho zasadnutia OZ v Cabove, konaného dňa 28.11.2017 

 

Prítomní: starosta obce -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ -     Peter Cenkner  

- Ing. Peter Hric - ospravedlnený 

- Tatiana Korytková 

- Lukáš Horváth 

- Rastislav Dugovský – ospravedlnený  

   zamestnanci              -     Ing. Tatiana Mardžejová 

  

Začiatok rokovania o 17:00 hod. 

PROGRAM : 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia o plnení uznesení OZ. 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Cabov 

5. Schválenie návrhu rozpočtu obce Cabov na roky 2018,2019,2020 

6. Stanovenie termínu na uskutočnenie odpočtu vodomerov 

7. Informácia o výsledku volieb do VÚC 2017 v obci Cabov  

8. Diskusia - rôzne 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

Starosta obce p. Viliam Popaďák otvoril 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal 

prítomných poslancov. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina obecného 

zastupiteľstva a  20. zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 1 -  Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom  programu rokovania         

20. zasadnutia.  

Hlasovanie: k bodu č.1: 

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

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. Lukáša Horvátha 

       - p. Petra Cenknera 

          

Hlasovanie: k bodu č.2: 

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

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. Petra Cenknera a p. Lukáša Horvátha. 

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolou plnenia bolo zistené:  
 

 Uznesenie č.156 -10/2017- Schválenie programu zasadnutia 

 Uznesenie č. 157-10/2017 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Uznesenie č. 158-10/2017  – Kontrola plnenia uznesení 

 Uznesenie č. 159-10/2017   – Informácia o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky 

obce  Cabov 

 Uznesenie č. 160-10/2017 –  Prerokovanie voľby hlavného kontrolóra Obce Cabov 

 Uznesenie č. 161-10/2017  –  Informácia k rekonštrukcii strechy - zrušenie VO 

 Uznesenie č.162-10/2017- Informácia ohľadom výzvy 22/PRV2017  

 Uznesenie č.163-10/2017- Rozpočtové opatrenie č.2/2017 

 Uznesenie č. 164-10/2017- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce 

Cabov 

 

Uznesenia z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. Okrem uznesenia 

č.136-06/2016 bod B) na ktorom sa pracuje (prevádzkový poriadok Šport.relax. areálu) 

 

K bodu 4 – Voľba hlavného kontrolóra obce Cabov 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe vyhlásenia voľby hlavného 

kontrolóra obce na funkčné obdobie rokov 2017-2023 bola v stanovenom termíne do 

15.11.2017 do 16:00 hod doručená jedna obálka. Dňa 16.11.2017 zasadala komisia na 

otváranie obálok v zložení: predseda p. Lukáš Horváth, členovia Ing.Peter Hric a p. Tatiana 

Korytková.  Predseda komisie otvoril  obálku, kde sa nachádzala prihláška do voľby hlavného 



kontrolóra obce od Mgr. Aleny  Lengelovej, bytom Sečovce. V prihláške boli doložené 

predpísané prílohy ktoré spĺňali stanovené podmienky  pre voľbu hlavného kontrolóra obce. 

Po tomto oboznámení starosta obce predal slovo Mgr. Alene Lengelovej, kedy mala možnosť 

sa prezentovať v časovom rozsahu 5 min. 

 Mgr. Lengelová oboznámila prítomných v stručnosti o svojom vzdelaní a takmer  9 ročnej 

praxi vo verejnej správe ako účtovníčka na obecnom úrade. Ovláda dostatočne požadovanú 

legislatívu a nápomocná bude pri tvorbe rozpočtov a ostatných náležitostí týkajúcich sa 

samosprávy.  

Starosta obce sa poďakoval p. Mgr. Lengelovej za jej vstup ako aj za účasť na zasadnutí. 

Predseda volebnej komisie p. Lukáš Horváth oboznámil prítomných poslancov OZ, že voľba 

HK sa vykoná  verejným hlasovaním (zdvihnutím ruky), vyzval  ich na hlasovanie. Po 

ukončení voľby HK a sčítaní hlasov predseda volebnej komisie oboznámil prítomných s 

výsledkami volieb. Konštatoval, že Mgr. Alena Lengelová bola prítomnými poslancami 

jednohlasne schválená do funkcie hlavného kontrolóra Obce Cabov na funkčné obdobie 2017-

2023 s nástupom 01.12.2017. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 4: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

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. 

 

  Dôvodová správa k voľbe hlavného kontrolóra  

 Uznesením Obecného zastupiteľstva  v Cabove č.160-10/2017  zo dňa 19.10.2017 bol 

vyhlásený deň konania voľby HK Obce Cabov na 28.11.2017, ustanovený spôsob a 

vykonanie voľby HK, ustanovené náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu HK, určené 

požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu HK Obce Cabov. Deň voľby HK obce 



Cabov bol vyhlásený v zmysle uznesenia č.160-10/2017 v súlade s § 18a odst.2) vyvesením 

na úradnej tabuli obce , internetovej stránke obce  od 19.10.2017. V stanovenom termíne do 

15.11.2017 do 16,00 hod. bola na adresu Obce Cabov osobne doručená  obálka s označením 

„Voľby hlavného kontrolóra“, „neotvárať“. Doručená obálka bola otvorená dňa 16.11.2017 za 

účasti komisie p.Lukáš Horváth,p. Tatiana Korytková,  p.Ing.Petra Hrica  a starostu obce 

Viliama Popaďáka. Po overení náležitostí prihlášok a posúdení požiadaviek stanovených 

uznesením č. 160-10/2017 pre účasť na voľbe na funkciu HK obce Cabov dňa 28.11.2017 

prítomní skonštatovali, že  kandidátka : Mgr. Alena Lengelová, bytom Sečovce.,  predložila v 

prílohe žiadosti na voľbu HK požadované náležitosti a splnila požiadavky v zmysle uznesenia 

OZ č. 160-10/2017. Na voľbu HK obce postúpila jedna kandidátka Mgr. Alena Lengelová. 

Dôvodová správa k určeniu platu hlavného kontrolóra obce V zmysle s § 11 odst. 4 písm. i) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení plat určuje obecné 

zastupiteľstvo. V súlade s § 18c odst.1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov je plat HK stanovený súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve (NH) za predchádzajúci rok a koeficientu podľa počtu 

obyvateľov obce. Priemerná mesačná mzda v NH SR v roku 2017, na základe údajov ŠÚ SR, 

je 912,00 € a pre veľkostnú kategóriu obce do 500 obyvateľov je stanovený koeficient 1,15. 

Čiastočný úväzok 5% . 

 

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

 

Starosta obce informoval, že návrh rozpočtu na roky 2018,2019,2012 pripravovali s p. 

ekonómkou. Návrh rozpočtu bol zverejnený na stránke obce a úradnej tabuli.  Starosta obce 

poskytol poslancom OZ k nahliadnutiu žiadosti o dotácie, ktoré boli doručené na Obecný úrad 

v Cabove. Žiadosť doručila gréckokatolícka farnosť Cabov a Jednota dôchodcov na 

Slovensku ZO Cabov. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k predloženým žiadostiam 

vyjadrili. Prioritou rozpočtu na rok 2018 bude náprava dezolátneho – havarijného stavu KD, 

vzhľadom na to, poslanci OZ navrhli, aby organizáciám bola pridelená rovnaká suma a to 

200,-€ každej aj napriek iným požiadavkám z ich strany, ktoré obec nie je schopná v dané 

rozpočtové obdobie splniť. Jednota dôchodcov ZO Cabov neuviedla vo svojej žiadosti presne 

konkretizovaný zámer, iba všeobecne ako kultúrna činnosť, poslanci OZ sa zhodli, že dotácia 

bude účelovo viazaná na kultúrnu činnosť v obci Cabov bližšie špecifikovanú v zmluve. 

V deň schvaľovania rozpočtu nebola obci doručená každoročná žiadosť od CVČ Jusková 

Voľa a CVČ Vranov nad Topľou, pre túto položku poslanci jednohlasne navrhli 60,00€ a to 

v podieloch 30,00€ pre každé CVČ. Celkový návrh rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný 

v celkovej výške príjmov a výdavkov 142 652,01€.  

          

Hlasovanie: k bodu č.5: 

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

Proti:        -  0 

Zdržal sa: -  0 

 

 

 



Návrh na uznesenie k bodu 5: 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO v Cabove dňa 28.11.2017 k návrhu Rozpočtu obce na rok 2018.  

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. 

K bodu 6   - Stanovenie termínu na uskutočnenie odpočtu vodomerov 

 

Starosta oboznámil poslancov OZ, že je potrebné stanoviť si termín odpočtu stavu 

vodomerov. Stanovenie tohto termínu prenecháva na ich rozhodnutie podľa toho, ako im to 

vyhovuje do konca roka 2017. Nakoľko sa p. Peter Cenkner vyjadril, že odchádza pracovne 

do zahraničia a p. Lukáš Horváth bude tiež pracovne odcestovaný, termín odpočtu navrhujú 

9.-10.12.2017. Na tomto termíne sa zhodli a daný termín bude zverejnený obyvateľom obce.  

Hlasovanie: k bodu č.6: 

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

Proti:        -  0 

Zdržal sa: -  0 

 

Návrh na uznesenie k bodu 6: 

OZ  

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.  

  

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

 

Dňa 4.11.2017 sa konali voľby do VÚC. 

Ako volili  naši občania: 

Najviac hlasov za predsedu PSK získal:  

 p. Chudík     -70 hlasov, 

 p.Mihalčin   -20 hlasov 

 p. Majerský  -12 hlasov 

Najviac hlasov za poslancov PSK získali:  

 Jozef Baran         -65 hlasov 

 Stanislav Obický- 60 hlasov 

 Ján Ragan           - 60 hlasov 



 Jaroslav Makatúra- 36 hlasov 

 Marek Fedor         - 33 hlasov 

 Peter Kocák          - 16 hlasov 

 

Návrh na uznesenie k bodu 7: 

OZ berie na vedomie informáciu o voľbách do VÚC 2017. 

 

K bodu 8 - Diskusia – Rôzne 

 

Starosta informoval poslancov OZ, že obci bol doručený Návrh zmluvy o prenájme pozemkov 

od Lesného spoločenstva Cabov, pozemkové spoločenstvo, na ktorý obec odpovedala 

nesúhlasným stanoviskom. Taktiež bola obci doručená žiadosť o poskytovanie priestorov za 

účelom nácvikov FS Brežinky. Starosta obce navrhol, aby im priestor bol poskytovaný 

bezodplatne, za podmienok, ktoré budú stanovené v zmluve a to najmä, aby sa FS 

zúčastňovala na kultúrnych podujatiach obce bez nároku na odmenu.  

Blíži sa deň Sv. Mikuláša, za týmto účelom obec zakúpila 50 balíčkov sladkostí. Tie budú 

rozdané deťom v MŠ Cabov a v Gréckokatolíckom chráme v Cabove.  

Obec objednala vianočné ozdoby tak ako minulý rok, dodávku a montáž zabezpečí p. Šmajda.  

 

 

K bodu 11 – Záver 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Zasadnutie ukončené o 18:30 hod. 

 

V Cabove dňa 28.11.2017 

 

 

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

 

 

Overovatelia:   

                                   Lukáš Horváth  ....................................................... 

 

 

 

Peter Cenkner  ...................................................... 

  

 

 

 

 

 

Starosta obce 


