
                            Obecné zastupiteľstvo Obce Cabov 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

Zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Cabov konaného 

dňa 30.10.2019 v zasadačke OcÚ. 

  

Prítomní: starosta obce: -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ:  

- Ing. Peter Hric 

- Mikuláš Nemčík  

- Michal Orenič  

- Lukáš Horváth  

- Mgr. Radovan Hanusin – ospravedlnený  

       Hlavný kontrolór: -  Mgr. Alena Lengelová - ospravedlnená 

   zapisovateľka:          -     Ing. Tatiana Mardžejová 

    

 

 

Začiatok rokovania o 15:45 hod. 

   Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci 

poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto zasadnutie písomne včas pozvaní. Ďalej 

konštatuje, že z celkového počtu 5 poslancov obecného zastupiteľstva, sú prítomní 4 poslanci, 

teda zasadnutie OZ je v zmysle § 12 ods.7 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné.  

PROGRAM : 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ, 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  

3. Informácia o plnení uznesení OZ, 

4. Schválenie zámeru obce „Rekonštrukcia obecného vodovodu“ 

5. Informácia o vykonanom audite účtovnej závierky obce Cabov k 31.12.2018 



6. Diskusia – Rôzne, 

7. Návrh na uznesenie, 

8. Záver. 

 

Prihlásil sa poslanec p. Mikuláš Nemčík,  s návrhom ďalšieho bodu do programu :  

  Zvýšenie platu starostu obce o 30%. 

Starosta dal hlasovať o navrhovanom bode do programu so zaradením za bod 6. 

 

Hlasovanie o navrhovanom bode do programu: 

Za: 2 (p. Mikuláš Nemčík, p. Michal Orenič) 

Zdržal sa: 2 (p. Ing. Peter Hric, p. Lukáš Horváth) 

Proti: 0 

Návrh poslanca p. Mikuláša  Nemčíka  nebol schválený 

 

K bodu 1 Schválenie programu zasadnutia. 

  

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom pôvodného programu 

rokovania 6. zasadnutia.   

Návrh na uznesenie k bodu č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A/ SCHVAĽUJE 

Program 6 zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove.  

 

Hlasovanie: k bodu č.1: 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, Ing. Peter Hric, p. Lukáš Horváth ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Tatianu Mardžejovú 

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Ing. Petra Hrica a p. Lukáša Horvátha. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 2 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A/ SCHVAĽUJE  

Za zapisovateľku Ing.Tatianu Mardžejovú, za overovateľov zápisnice p. Ing. Petra Hrica a p. 

Lukáša Horvátha. 

 

Hlasovanie k bodu č. 2: 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Lukáš Horváth) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení 

 

 Uznesenia z 5. zasadnutia OZ sa plnia prebežne. 

K bodu 4 –  Schválenie zámeru obce „Rekonštrukcia obecného vodovodu“ 

 

 Z dôvodu častých porúch na obecnom vodovode je nutné  postupne začať s jeho 

rekonštrukciou. Obec ako vlastník nemá dostatok finančných prostriedkov na takýto finančne 

náročný krok. Jednou z možnosti je podanie žiadosti na ENVIROREZORT o finančné 

prostriedky potrebné k rekonštrukcii obecného vodovodu. Je potrebné pripraviť výškopisné 

a polohopisné zameranie uličných pásov vrátane inžinierskych sietí ako základný podklad pre 

projektovú dokumentáciu rekonštrukcie vodovodnej siete v rámci zastavaného územia obce 

Cabov.  

Polohopisný a výškopisný plán je dokument v el. podobe na základe ktorého projektant osadí 

stavbu na pozemok. Polohopis obsahuje: existujúce stavby, ploty, cesty, chodníky, vegetáciu 

Výškopis obsahuje: vyjadrenie výškového priebehu – vrstevnice, výškové kódy 

Inžinierske siete: predstavujú bodové líniové objekty ako nadzemné a podzemné vedenia 

energií (voda, kanalizácia ,elektrina, plyn) a ich hĺbky, výšky od terénu. Potom 

telekomunikačné siete, verejné osvetlenie 

Obec si potrebuje nechať vypracovať danú dokumentáciu, ktorá bude osožná aj pre 

budúcnosť.  

 .  

Návrh na uznesenie k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A/ SCHVAĽUJE 

Zámer obce „Rekonštrukcia vodovodu v obci Cabov“. 

 

Hlasovanie: k bodu č. 4 A : 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík, p. Lukáš Horváth, p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

B/ SÚHLASÍ 

a) s prípravou výškopisným a polohopisným zameraním 

b) s prípravou projektovej dokumentácie 

c) so spracovaním žiadosti 

 

Hlasovanie: k bodu č. 4 B : 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík, p. Lukáš Horváth, p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

C/ POVERUJE 

Starostu obce s prípravou súťažných podkladov na horeuvedený zámer a zabezpečením 

procesu verejného obstarávania. 

 



Hlasovanie: k bodu č. 4 C: 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík, p. Lukáš Horváth, p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 –  Informácia o vykonanom audite účtovnej závierky obce Cabov k 31.12.2018 

 Starosta informoval poslancov OZ, že dňa 11.10.201 bol vykonaný v našej obci audit 

nezávislého audítora. Audit vykonala firma AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T, 

zodpovedný audítor Ing. Mgr. Peter Fejko. Kópiu správy nezávislého audítora o audite 

účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2018 obce Cabov a Dodatok správy 

audítora o overení výročnej správy s účtovnou závierkou poslanci obdŕžali elektronickou 

poštou. 

  

Návrh na uznesenie k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018. 

 

Hlasovanie: k bodu č. 5 : 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Lukáš Horváth) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 ADD.6. Diskusia – Rôzne 

 

Ako hosť sa na zasadnutí zúčastnil pán Slavomír Dudáš, ktorý žiada o presun garáže vo 

vlastníctve obce z parcely č. 261 k.ú. Cabov, ktorej vlastníkom je pán Dudáš. Vyjadril sa, že 

už dosť dlho toleruje garáž na svojom pozemku. Podal ohlásenie drobnej stavby na plotenie 

pozemku. Poslanci OZ  s požiadavkou súhlasili, je však potrebné pre presun pripraviť miesto 

a zabezpečiť spôsob presunu dodávateľskej spoločnosťou. p. Horváth zistil firmu v Trebišove, 

ktorá účtuje 2,50  € za km a 30 € nakládka – vykládka.  

Poslanec L. Horváth odišiel zo schôdze pre neodkladné pracovné povinnosti. 

Po jeho odchode odišiel aj p. Slavomír Dudáš.  

-Po odchode p. Dudáša  nastala medzi poslancami rozprava, ako k predmetnému pozemku  

CKN 261 prišiel a že presun garáže bude nákladný. 

Starosta povedal, že si to zisťoval – p. Dudáš kúpil parcely CKN 261,CKN 262, CKN 263 

naraz od predávajúceho. Má to na LV, kde je titul nadobudnutia kúpna zmluva. 

Poslanec Ing. Hric sa vyjadril, že by rád chcel vidieť kúpnopredajnú zmluvu, či je tá parcela 

CKN 261 skutočne jeho.   

  

K bodu 7 – Návrh na uznesenie  

Starosta obce Viliam Popaďák predniesol návrh na uznesenie zo 6.zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Cabove konaného dňa 30.10.2019.  



 

 

K bodu 15 – Záver  

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

zasadnutia a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Zasadnutie ukončené: 17:45 hod 

V Cabove dňa: 30.10.2019 

 

 

         Viliam Popaďák 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

Lukáš Horváth            Ing. Peter Hric 

      overovateľ                      overovateľ 

 

 

 

 

    Ing. Tatiana Mardžejová 

           zapisovateľka 

 


