
Z Á P I S N I C A 

Zo šestnásteho zasadnutia OZ v Cabove, konaného dňa 22.06.2017 

 

Prítomní: starosta obce -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ -     Peter Cenkner - ospravedlnený 

- Ing. Peter Hric – ospravedlnený  

- Tatiana Korytková 

- Lukáš Horváth 

- Rastislav Dugovský 

              hl. kontrolórka -     Anna Balintová 

   zamestnanci              -     Mgr. Mária Peľáková 

   hostia:  -     Marek Ševčík    

Začiatok rokovania o 18:00 hod. 

PROGRAM : 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia o plnení uznesení OZ. 

4. Plnenie rozpočtu obce 1.štvrťrok 2017. 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2016. 

6. Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za 

rok 2016 a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou 

7. Schválenie návrhu Záverečného účtu za rok 2016. 

8. Poskytnutie príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky - 

spoluúčasť obce. 

9. Schválenie čerpania finančných prostriedkov na nákup vybavenia všešportového areálu. 

10. Organizačný poriadok obecného úradu v Cabove 

11. Diskusia – rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 



 Starosta obce p. Viliam Popaďák otvoril 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce. Konštatoval, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva a  16. zasadnutie je 

uznášaniaschopné.  

 

K bodu 1 -  Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom  programu rokovania         

16. zasadnutia.  

Návrh na uznesenie k bodu č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Za zapisovateľku zápisnice starosta obce  určil Mgr. Máriu Peľákovú. 

Za overovateľov zápisnice navrhol: - p Tatianu Korytkovú 

       - p. Rastislava Dugovského 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 2: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje za zapisovateľku Mgr. Máriu Peľákovú a 

za overovateľov zápisnice p. Rastislava Dugovského a p. Tatianu Korytkovú. 

          

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolou plnenia bolo zistené:  
 

 Uznesenie č. 121-04/2017 -  Schválenie VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Cabov. 

 Uznesenie č. 122-04/2017  – Schválenie VZN č. 5/2017 o vydaní požiarneho poriadku obce 

Cabov. 



 Uznesenie č. 123-04/2017   –  Schválenie VZN č. 6/2017 o chove a ochrane zvierat, o 

chove nebezpečných živočíchov a o niektorých podmienkach držania psov. 

 Uznesenie č. 124-04/2017 – Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce rozpočtovým 

opatrením č. 1/2017 

 Uznesenie č. 125-04/2017  – Správa z kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky obce za 

ll. polrok 2016. 

 Uznesenie č. 126-04/2017 - Informácia ohľadom plynofikácie budovy MŠ a klubu 

dôchodcov 

 Uznesenie č. 127-04/2017 - Informácia ohľadom kultúrneho domu. 

 

Uznesenia z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.  

 

K bodu 4 – Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 

 

Materiály ohľadom plnenia rozpočtu na I. štvrťrok 2017 obdŕžali poslanci obecného 

zastupiteľstva v elektronickej forme, e-mailom. Všetky položky rozpočtu vykazujú primerané 

plnenie, vo výnimočných prípadoch je čerpanie prekročené čo už bolo napravené 

rozpočtovým opatrením v nasledujúcom štvrťroku.  

 

Návrh na uznesenie k bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu za I. 

štvrťrok 2017. 

 

 

K bodu 5 - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2016 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo poslancom obecného zastupiteľstva zaslané 

v elektronickej forme, e-mailom. Starosta obce p. Viliam Popaďák poprosil hlavnú 

kontrolórku obce p. Annu Balintovú, aby predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu 

obce Cabov za rok 2016. (Stanovisko hl. kontrolórky obce je prílohou uznesenia č.132-

06/2017 z 16. zasadnutia OZ.) 

 

Návrh na uznesenie k bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k záverečnému účtu za rok 2016. 

 

K bodu 6   - Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného 

  hospodárenia za rok 2016 a Dodatok správy audítora o overení výročnej 

  správy s účtovnou závierkou. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s výsledkom auditu účtovnej závierky 

a overení výročnej správy obce za rok 2016, ktorý sa uskutočnil 25.05.2017. Audit vykonala 

firma AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T, zodpovedný audítor Ing. Mgr. Peter Fejko. 

Poslanci OZ boli so správou nezávislého audítora oboznámený vopred elektronickou poštou.  



 

Návrh na uznesenie k bodu 6: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov berie na vedomie Správu nezávislého audítora o audite 

účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2016 obce Cabov a  Dodatok správy 

audítora o overení výročnej správy s účtovnou závierkou. 

   

K bodu 7 –  Schválenie návrhu záverečného účtu za rok 2016 

 

 Obecné zastupiteľstvo obdŕžalo návrh záverečného účtu vopred elektronickou formou. 

Starosta obce informoval poslancov OZ o zostavení záverečného účtu. Obecné zastupiteľstvo 

nemalo k návrhu záverečného účtu za rok 2016 žiadne výhrady.  

 

Návrh na uznesenie k bodu 7: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje záverečný účet obce Cabov a rozpočtové 

hospodárenie za rok 2016 bez výhrad. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

  

K bodu 8   – Poskytnutie príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov Slovenskej 

  republiky – spoluúčasť obce 

 

Na základe žiadosti o poskytnutie príspevku na opravu miestnych komunikácií zo dňa 

27.03.2017 bol obci Cabov poskytnutý príspevok z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej 

republiky určený na opravu miestnej komunikácie špecifikovanej v žiadosti vo výške 17 250 

€. Príspevok je možné čerpať len na špecifikovanú časť komunikácie v termíne do 

30.11.2017. Príspevok bude obci uvoľňovaný priebežne po preukázaní nákladov. Starosta 

obce Viliam Popaďák oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že pri danej oprave 

miestnej komunikácie bude okrem poskytnutých prostriedkov nutné použiť aj finančné 

prostriedky obce. Navrhol maximálnu výšku 5 000 €. Poslanci obecného zastupiteľstva 

podotkli, že navrhovaná výška 5 000 € nemusí na opravu miestnej komunikácie postačovať 

a dohodli sa, že v prípade potreby, po predložení predbežného rozpočtu sa určí ďalšia 

potrebná výška finančných prostriedkov na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Starosta 

obce s ich návrhom súhlasil a zároveň podotkol, aby na opravu miestnej komunikácie prispela 

aj Lesná spoločnosť Cabov, pozemkové spoločenstvo nakoľko miestnu komunikáciu tiež 

využívajú. Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby bola Lesná spoločnosť Cabov 

vyzvaná k prispeniu finančných prostriedkov na opravu miestnej komunikácie.      

Návrh na uznesenie k bodu 8: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A) BERIE NA VEDOMIE 



informáciu o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky  

B) SCHVAĽUJE 

použitie prostriedkov obce na opravu komunikácie maximálne vo výške 5 000 € 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

K bodu 9   – Schválenie čerpania finančných prostriedkov na nákup vybavenia 

  Športového a relaxačného areálu 

  

 Na základe viacerých vyslovených žiadostí a ohlasov obyvateľov obce ohľadom stavu 

Športového a relaxačného areálu obce umiestneného pri Materskej škole v Cabove, navrhol 

starosta obce  po rokovaní so zástupcom starostu p. Dugovským Rastislavom použiť finančné 

prostriedky obce vo výške 1 100 € na nákup ochranných sietí a príslušenstva, nakoľko si obec 

vyššie investície do areálu v súčasnosti nemôže dovoliť. Poslanci obecného zastupiteľstva 

s navrhovanou výškou súhlasili. P. Horváth navrhol, aby sa nové ochranné siete umiestnili za 

stĺpy, aby tak nedochádzalo k väčšiemu opotrebovaniu sietí. Zároveň navrhol, že by bolo 

vhodné Športový a relaxačný  areál osvetliť nakoľko je tam umiestnený stĺp verejného 

osvetlenia prípadne umiestniť kameru a monitorovať ihrisko, aby nedochádzalo 

k poškodzovaniu vybavenia Športového a relaxačného areálu. P. Balintová poznamenala, že 

pre občanov z okolitých obcí by taktiež bolo vhodné spoplatniť užívanie multifunkčného 

ihriska. Po predložení návrhov poslancov obecného zastupiteľstva starosta obce poveril 

zástupcu starostu obce p. Dugovského aby  spracoval prevádzkový poriadok Športového 

a relaxačného a areálu. Zástupca starostu p. Dugovský s  návrhom súhlasil.         

Návrh na uznesenie k bodu 9: 

A) OZ SCHVAĽUJE použitie finančných prostriedkov vo výške 1 100 € na nákup 

ochranných sietí a príslušenstva do Športového a relaxačného areálu. 

 B) OZ POVERUJE p. Rastislava Dugovského spracovať prevádzkový poriadok Športového 

a relaxačného areálu v Cabove. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, , p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

  

K bodu 10 – Organizačný poriadok obecného úradu v Cabove  

 

 Starosta obce Viliam Popaďák oboznámil poslancov s organizačným poriadkom 

obecného úradu v Cabove a dal im ho k nahliadnutiu.     

 



 

Návrh na uznesenie k bodu 10: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov berie na vedomie Organizačný poriadok obecného úradu v 

Cabove 

 

K bodu 11 – Diskusia 

 

  Jedným z bodov diskusie bola výzva na Kultúrny dom. Poslanci obecného 

zastupiteľstva spolu so starostom obce sa zhodli na tom, že v prípade neschválenia finančných 

prostriedkov na výmenu strechy a opravu fasády kultúrneho domu bude nutné uskutočniť 

opravu strechy svojpomocne. 

 Ďalším bodom diskusie bola Jánska vatra 2017. Starosta obce informoval poslancov, 

že obecný úrad prispeje z reprezentačného fondu starostu obce sumu 150 € a pre deti 

z položky MDD sumu 100 € na nákup sladkostí a cien v jednotlivých súťažiach. 

 V rámci diskusie ohľadom opravy miestnej komunikácie p. Ševčík poukázal na 

potrebu retardérov v našej obci nakoľko niektorí vodiči a motocyklisti nedodržiavajú 

predpísanú rýchlosť v obci a svojou bezohľadnou jazdou ohrozujú občanov a predovšetkým 

deti. Taktiež podotkol, že nákladné autá prevážajúce drevo sú preťažené a jazdia 

neprimeranou rýchlosťou preto je podľa p. Ševčíka nevyhnutné zavedenie retardérov.  

 V závere sa diskutovalo o bocianoch bielych, ktorí si tento rok začali stavať hniezda aj 

v našej obci čo ani starí pamätníci nepamätajú. Aj napriek tomu, že bocian biely patrí k  

chráneným druhom, je zaradený v Červenej knihe ohrozených a vzácnych druhov, niektorí 

občania im rozostavané hniezda svojim neuváženým konaním zhadzovali, aby zabránili ich 

uhniezdeniu na stĺpoch elektrického vedenia. Aj napriek tomu sa jednému páru bocianov 

podarilo uhniezdiť. Starosta obce informoval poslancov OZ, že oboznámil Odbor 

starostlivosti o životné prostredie vo Vranove n/T o výskyte bociana bieleho v našej obci. 

 

K bodu 12 – Návrh na uznesenie 

 

Zapisovateľka zápisnice Mgr. Mária Peľáková predniesla návrh na uznesenie zo 16. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného dňa 22.06.2017. 

             

   

K bodu 13 – Záver 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Zasadnutie ukončené o 19:45 hod. 

 

V Cabove dňa 22.06.2017 

 

Zapisovateľka: Mgr. Mária Peľáková 

 

Overovatelia:    

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

 

 

Rastislav Dugovský .................................  


