Obecné zastupiteľstvo obce Cabov

Z Á P I S N I C A
Z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov konaného
dňa 17.12.2020 v kultúrnom dome.

Prítomní: starosta obce:

- Viliam Popaďák

poslanci OZ:

Hlavný kontrolór:

-

Mgr. Radoslav Hanusin

-

Ing. Peter Hric

-

Michal Orenič

-

Mikuláš Nemčík

-

Lukáš Horváth

-

Mgr. Alena Lengelová

Začiatok o 16:45 hod

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že
všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto zasadnutie písomne včas pozvaní.
Vzhľadom k pandémii, starosta požiadal poslancov OZ, aby sa presunuli do kultúrneho domu,
kde boli pripravené stoly s rozostupom 2,5 x 3m. Konštatoval, že z celkového počtu 5
poslancov obecného zastupiteľstva, sú prítomní 5 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 :
PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Informácia o plnení uznesení OZ,
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021,2022,2023,
5. Schválenie návrhu rozpočtu obce na obdobie 2021,2022,2023,
6. Návrh na schválenie zakúpenia osobného motorového vozidla pre obec,
7. Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny poslancom OZ,
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2021,
9. Diskusia – Rôzne,
10. Návrh na uznesenie,
11. Záver.
K bodu 1 Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom programu rokovania 13.zasadnutia
OZ.
Návrh na uznesenie k bodu č. 1:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
SCHVAĽUJE
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove
Hlasovanie: k bodu č.1:
Za: 5 ( Mgr. R. Hanusin, L. Horváth, Ing. P. Hric, M. Nemčík, M. Orenič )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta určil za zapisovateľa zápisnice Mgr. Alenu Lengelovú.
Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Hanusina a p. Horvátha
Návrh na uznesenie k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.
URČUJE
1/ Mgr. Alenu Lengelovú za zapisovateľku zápisnice z 13. zasadnutia OZ
2 /Mgr. Hanusina a p. L. Horvátha za overovateľov zápisnice z 13. zasadnutia OZ
Hlasovanie k bodu č. 2:
Za: 5 ( Mgr. R. Hanusin, L. Horváth, Ing. P. Hric, M. Nemčík, M. Orenič )
Proti: 0

Zdržal sa: 0
K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia z 12. zasadnutia OZ sú splnené.
Návrh na uznesenie k bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.

BERIE NA VEDOMIE
1/ kontrolu plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hlasovanie k bodu č. 3:
Za: 5 ( Mgr. R. Hanusin, L. Horváth, Ing. P. Hric, M. Nemčík, M. Orenič )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu 4 – Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021,2022,2023,
Stanovisko hlavnej kontrolórky starosta obce zaslal poslancom OZ elektronickou formou.
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku p. Mgr. Alenu Lengelovú, aby predniesla svoje
stanovisko k návrhu rozpočtu obce Cabov na roky 2019,2020,2021.V súlade s ustanoveniami
§ 18 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hlavná kontrolórka obce Cabov predložila OZ odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na rok 2021,2022,2023.
Poslanci OZ nemali ku stanovisku HK žiadne výhrady
Návrh na uznesenie k bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a k návrhu
viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2022 a 2023.
Hlasovanie k bodu č. 4 :
Za: 5 ( Mgr. R. Hanusin, L. Horváth, Ing. P. Hric, M. Nemčík, M. Orenič )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5 – Schválenie návrhu rozpočtu obce na obdobie 2021,2022,2023,
Návrh rozpočtu bol zverejnený 30.11.2020 na úradnej tabuli a na obecnej stránke. Poslancom
OZ bol zaslaný elektronickou poštou. Tento návrh bol spracovaný v spolupráci obecného

úradu a poslancami OZ. Pred zostavením rozpočtu mali poslanci OZ pracovnú poradu ohľadom
činností v ďalšom roku 2021. Po zostavení rozpočtu boli na obecný úrad doručené žiadosti
o financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci. Na základe týchto
žiadostí bol rozpočet upravený a následne schválený. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný,
pričom celkové príjmy predstavujú sumu 139 434,50€ a celkové výdaje 139 434,50€ .
Návrh na uznesenie k bodu č.5:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A/ SCHVAĽUJE:
1/ Rozpočet obce Cabov na rok 2021 ako vyrovnaný – bez výhrad
B/ UKLADÁ:
1/ Ekonómke obce Ing. Tatiane Mardžejovej
a) Zabezpečiť plnenie rozpočtu na rok 2021, mesačne sledovať príjmy a výdaje rozpočtu
b) V prípade akýchkoľvek zmien zabezpečiť prerokovanie so starostom obce a pre
obecné zastupiteľstvo pripraviť rozpočtové opatrenie
Hlasovanie k bodu č.5:
Za: 5 ( Mgr. R. Hanusin, L. Horváth, Ing. P. Hric, M. Nemčík, M. Orenič )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu 6 – Návrh na schválenie zakúpenia osobného motorového vozidla pre obec .
Starosta obce opakovane informoval poslancov OZ, že obecný automobil SEAT je
v dezolátnom stave. Nie je ekonomické každoročne financovať do opravy min. po 1 000,-€.
Vzhľadom k tomu, že obec je vlastníkom vodojemu a záchytu, musíme sa o predmetnú
nehnuteľnosť starať. Ide o kosenie, hrabanie a udržiavacie práce. Tohto roku sa stala
nepríjemná situácia – sršne poštípali jedného nášho zamestnanca, ktorý skolaboval. Vodojem
je postavený v horskom teréne, kde sa osobné auto ani RZP nedostane. Starosta obce navrhuje
zakúpiť 4x4+montáž ťažného zariadenia + prívesný vozík, ktorý sa využije na nákup
stavebného materiálu pre obec. Využitie v zimných mesiacoch: na udržiavanie obecných ciest
- posypový materiál. Vzhľadom k tomu, že nám bol pridelený protipovodňový vozík, auto
využijeme aj pre prípadný zásah DHZ. Budeme postupovať podľa § 117 zákona č.343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poslanci sa zhodli, že
prívesný vozík sa zakúpi neskôr.
Návrh na uznesenie k bodu č.6:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:

A/ SCHVAĽUJE:
1/ Zámer na kúpu motorového vozidla pre obec s pohonom 4x4 a ťažným zariadením.
B/ POVERUJE:
1/ Starostu obce s prípravou súťažných podkladov na horeuvedený zámer so zabezpečením
procesu verejného obstarávania.
Hlasovanie k bodu č. 6 :
Za: 5 ( Mgr. R. Hanusin, L. Horváth, Ing. P. Hric, M. Nemčík, M. Orenič )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu 7- Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny poslancom OZ ,
Návrh na mimoriadnu odmenu poslancom OZ predložil starosta obce. Predložil spracovanú
agendu o činnosti a práci poslancov počas roka 2020. Podľa zásad odmeňovania poslancov OZ,
čl. 6 s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie zohľadňujúc ich prácu a aktivitu, môže byť
po schválení OZ vyplatená mimoriadna odmena.
Vzhľadom k tomu, že niektorí z poslancov OZ vykonali pre obec kvalitne odvedenú prácu, boli
nápomocní, ochotní a aktívni navrhol starosta obce udelenie nasledovných odmien.
- Ing. Hric vyrobil 2 ks železných dverí + montáž, aktívne sa podieľal pri organizovaní
kultúrnych podujatí.
-M. Orenič vykonával odborné stavebné práce v budove MŠ, zakladanie 5 ks zárubní , pokládka
dlažby v kuchyni MŠ, stierky, práca so sadrokartónom – herňa, toalety a chodba.
-L. Horváth zaviedol elektrické rozvody do garáže DHZ, dodal svietidlá. Aktívne pristupoval
pri organizovaní kultúrnych podujatí, pripravil rozvody energie na javisko, ku altánku. Starosta
navrhol mimoriadnu odmenu v čistom:Ing. Peter Hric 500 €, L. Horváth 350 €, M. Orenič
350€, M. Nemčík 50€.
Návrh na uznesenie k bodu č.7:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A/ SCHVAĽUJE :
1/ v súlade so zásadami o odmeňovaní poslancov OZ obce Cabov:
mimoriadnu odmenu poslancom OZ v čistom: Ing. Peter Hric 500,- €, L. Horváth 350,- €, M.
Orenič 350,- €, M. Nemčík - 50 €
Hlasovanie k bodu č.7:
Za: 5 ( Mgr. R. Hanusin, L. Horváth, Ing. P. Hric, M. Nemčík, M. Orenič )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.

K bodu 8 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2021
Pán starosta poslal plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 poslancom elektronickou poštou..
Tento materiál je zverejnený na webovej stránke obce. V súlade s ustanovením § 18f ods.1
písm.b/ zákona NR SR č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení znení neskorších zmien a doplnkov
predložila hlavná kontrolórka obecnému zastupiteľstvu v Cabove Plán kontrolnej činnosti obce
Cabov na I. polrok 2021.
Návrh na uznesenie k bodu č.8:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A.

A/ SCHVAĽUJE:

1/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Hlasovanie k bodu č.8:
Za: 5 ( Mgr. R. Hanusin, L. Horváth, Ing. P. Hric, M. Nemčík, M. Orenič )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 9 - Diskusia
Starosta požiadal poslancov, aby do pondelka 21.12.2020 doručili na obecný úrad odpočty
vodomerov, nakoľko musíme do konca roka spracovať a poslať na URSO.
O slovo požiadal poslanec Horváth, povedal, že pozemok pod ihriskom treba vysporiadať od
lesnej spoločnosti pozemkové spoločenstvo, zlúčiť proces kúpy s pozemkom okolo cintorína,
pri jednaní sa zmieniť aj o tejto parcele. Starosta povedal, že to nie len také jednoduché. Takáto
závažná téma nie je na prebratie v bode diskusia. Máme rozpracované - Jednanie
s gréckokatolíckou cirkvou - pozemok za MŠ, pozemok cintorín – od LS Cabov pozemkové
spoločenstvo.
Starosta povedal, aby sme postupovali pri našich prioritách – potrebné dokončiť fasádu KD
či už z vlastných alebo európskych finančných prostriedkov. Podali sme žiadosť na
Environmentálny fond ohľadom vodovodu a kanálu. Máme pripravený projekt na odstavnú
plochu pre MŠ. Na takú malú obec je toho pripravené dosť.
K bodu 11 - Návrh na uznesenie
Starosta obce Viliam Popaďák požiadal zapisovateľku zápisnice Mg. Alenu Lengelovú, aby
predniesla návrh na uznesenie z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného
dňa 23.11.2020.

K bodu 12 - Záver
V samom závere sa starosta obce poďakoval poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na
rokovaní. Zaželal im a ich rodinám pokojné a hlavne v zdraví prežité vianočné sviatky a šťastný
Nový rok 2021.

Zasadnutie ukončené o 18:30 hod

V Cabove dňa: 17.12.2020
Viliam Popaďák
starosta obce

Lukáš Horváth
overovateľ

Mgr. Radoslav Hanusin
overovateľ

Mgr. Alena Lengelová
zapisovateľka

