
ZÁPISNICA 

z druhého zasadania OZ v Cabove, 

konaného dňa 10.03.2011 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Informatívna správa o dianí v obci 
4. Zavedenie ozdravného režimu 
5. VZN o opatrovateľskej službe 
6. Diskusia 
7. Záver 

Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce p. Michal Orosi. Privítal prítomných poslancov a 
oboznámil ich s programom, ktorý jednomyselne schválili. 

Za overovateľov boli určení pp. Mgr. Kocanová J., Dugovský P. 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s listom MF SR, v ktorom nás vyzývajú k 
zavedeniu ozdravného režimu, nakoľko záväzky prevýšili výnosy za rok 2010 o viac ako 15 
%. Zavedenie ozdravného režimu znamená, že všetky výdavky bude sledovať a schvaľovať 
hlavný kontrolór obce. Obec bude používať finančné prostriedky len na najsúrnejšie potreby. 
Hlavný kontrolór obce - p. Balintová, navrhla opatrenia na zabezpečenie finančných 
prostriedkov na splatenie dlhu do 90 dní. 

Poslanci OZ boli oboznámení s návrhom VZN o opatrovateľskej službe. Zmenou zákona o 
poskytovaní opatrovateľskej služby sa úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby ne-
vyrátava podľa poskytovaných úkonov, ale podľa odpracovaných hodín. Pracovníčka obce p. 
Andrejčinová predniesla návrh podľa VZN mesta Vranov n/T. v sume 0,50 € za hodinu. 

Poslanci návrh zamietli s tým, že máme vyššie náklady na poskytovanie opatrovateľskej 
služby a preto určili sumu 2.00 € za hodinu do 31.12.2011. Potom sa bude VZN upravovať. 

V diskusii poslanci navrhli vyhlásiť v miestnom rozhlase, že sa vyberajú dane a poplatky. 
Tiež vyzvať občanov, aby každý prihlásil psa, lebo pri zistení, že psa daňovo nepriznal a má 
ho, bude majiteľ psa sankcionovaný. 



Starosta obce vyzval poslancov OZ, kto by sa chcel zúčastniť sčítania obyvateľov, domov 
a bytov ako sčítací komisár. Za sčítacieho sa prihlásil Ing. Pavol Kocan, PhD. 

Starosta oboznámil poslancov OZ s organizovaním „Minirely Vranov n/T.". Poslanci OZ 
súhlasili s poskytnutím priestorov v KD, ale bez sponzorstva obce. Nech usporiadatelia 
organizujú preteky na vlastné náklady. 

Poslanec Ing. Pavol Kocan PhD. oboznámil s členstvom obce v spoločenstve „Ekovalali", 
ktoré pomôže vytýčiť turistické chodníky cez Slanské vrchy a tak zviditeľniť Cabov cez 
turistiku. Členské v spoločenstve je 0,33 € na obyvateľa, teda cca l40 - 150 €. 

Starosta obce oznámil, že audit účtovníctva za rok 2009 a 2010 bude stáť asi 660 €. Audit 
je povinný zo zákona. 

Podľa zákona č. 131/2010 Z.z. zákona o pohrebníctve je obec povinná mať správcu 
cintorína. Keďže obec nemá vyškoleného správcu a ani zatiaľ nie je nik, kto by mal záujem o 
správcovstvo, je treba poinformovať sa u p. Nemčíkovej Heleny, bytom Dávidov , či by bola 
ochotná robiť nám správcu cintorína. 

overovatelia: Mgr. Kocanová J. 
Dugovský P. 


