
                     Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

 

Z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov konaného 

dňa 25.08.2020 v zasadačke OcÚ. 

 

Prítomní: starosta obce: -    Viliam Popaďák 

 poslanci OZ:   

- Mgr. Radoslav Hanusin –  ospravedlnený  

- Ing. Peter Hric 

- Michal Orenič 

- Mikuláš Nemčík – ospravedlnený 

- Lukáš Horváth  

 zapisovateľka:      -  Ing. Tatiana Mardžejová 

 hostia:  -  Mgr. Michal  Würll 

- Radovan Ceľuch 

- Viera Hudáková 

- Lýdia Prosenica 

 

 

Začiatok o 18:15 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 3 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. Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie k invest. zámeru p. R. Ceľuch, 

   5. Prerokovanie žiadosti p. Ivan Jabčanka, 

   6. Prerokovanie žiadosti p. Mária Malá 

   7. Prerokovanie petičného hárku doručeného dňa 19.8.2020 

   8. Schválenie dodatku so spol. Fúra o zvýšenom počte smetných nádob TKO, 

   9. Schválenie kúpnej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa na kupujúceho p. Mgr. M. 

        Würlla, bytom Cabov 43 

 10. Schválenie zámeru obce – odkúpenie do vlastníctva obce odstavnú plochu pred DS 

      a) odkúpenie pozemku CKN 310/4 o výmere 285m2  a CKN 522/3 o výmere 628m2 –  

          pred domom smútku,                                  alebo druhá možnosť  

      b) odkúpenie pozemku EKN 1614/1 o výmere 2305m2. 

 11. Schválenie zámeru obce Cabov: a)odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Gréckokatolíckej   

       cirkvi farnosť Cabov (793/1799) z celkov. výmery 2779m2, parcely CKN 363 evid. na   

       LVč.364 

                                            alebo druhá možnosť 

       b) odčlenenie pozemku vytýčením hranice podielu obce  1006/1799  z celkovej výmery  

            2779m2 na účely odpadového hospodárstva obce,  

 12. Informácia o výpadku dane z príjmu fyz. osôb za rok 2020 pre obec Cabov - koronakríza 

 13. Informácia o príprave projektovej dokumentácie odstavnej plochy pred MŠ,       

 14. Diskusia – Rôzne, - určenie dátumu plesu 

 15. Návrh na uznesenie 

 16. Záver 

 
K bodu 1 Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s  návrhom  programu rokovania 11.zasadnutia.  

 

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: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

 

K bodu 2- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľa zápisnice určil starosta Ing. Tatianu Mardžejovú. 

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

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 2       

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov  

A.  URČUJE  

 

         1/  Ing. Tatianu Mardžejovú za zapisovateľku zápisnice z 11. zasadnutia OZ 

         2/ p. Ing. Petra Hrica a p. Lukáša Horvátha za overovateľov zápisnice  

             z 11. zasadnutia OZ  

 

Hlasovanie k bodu č. 2: 

Za: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia zo 10. 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: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 4 – Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie k investičnému zámeru p. R. Ceľuch, 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že predmetná žiadosť pána Ceľucha, ktorá bola na 

OcÚ doručená 05.08.2020 im bola preposlaná elektronickou poštou a zároveň otvoril diskusiu 

k tomuto bodu.  Ďalej informoval, že prechádzajúca žiadosť pána Ceľucha bola prejednávaná 

na 5. zasadnutí  OZ dňa 10.9.2019 s výsledkom, že OZ nesúhlasí s výstavbou rodinných domov 

na parcelách č. 456/6 ttp o výmere 8181m2, par.č.456/7 ttp o výmere 5065m2, par.č.456/8 ttp 



o výmere3m2, par.č.461/2 orná pôda o výmere 5286m2,per.číslo 486/3 orná pôda o výmere 

524m2, par. č. 483/4 orná pôda o výmere 34 m2, par.č.483/5 orná pôda o výmere 261 m2, parc. 

č. 483/6 orná pôda o výmere 894 m2, orná pôda o výmere 1829 m2.Starosta prenechal slovo 

pánovi Ceľuchovi, ktorý sa vyjadril, že zámer výstavky je rovnaký ako už vysvetlil pri 

predchádzajúcom prejednávaní a vyzval poslancov OZ, aby mu v prípade potreby kládli 

otázky. Nakoľko poslanci OZ nemali žiadne otázky starosta pristúpil k hlasovaniu. Po 

hlasovaní o 18:28 hod. sa pán R. Ceľuch rozlúčil a opustil zasadnutie OZ. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 4         

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A. SÚHLASÍ  s investičným zámerom p. Ceľucha. 

Hlasovanie k bodu č. 4 : 

Za: 1 (p. Lukáš Horváth) 

Proti: 2 ( p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Zdržal sa: 0 

Návrh nebol prijatý. 

K bodu 5 – Prerokovanie žiadosti p. Ivana Jabčanku o kúpu obecného pozemku 

 

Žiadosť o kúpu obecného pozemku od p. Ivana Jabčanku bola poslancom taktiež zaslaná 

elektronickou formou. Obecnému úradu bola predmetná žiadosť doručená dňa 16.062020. 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že parcela EKN 284  a 274 je strategicky veľmi 

dôležitá pre obec, kvôli križovaniu obecného vodovodu na uličku za potokom. V budúcnosti 

pri výmene vodovodnej siete budeme realizovať výmenu po tej istej trase. Stanovisko starostu 

obce k odpredaju je nesúhlasné a navrhuje osloviť p. Eštokovú, ktorá je vlastníčkou parcely 

EKN 141 vo výmere 40m2 o odkúpenie jej pozemku v prospech obce Cabov. Ing. Hric sa 

vyjadril, že by s predajom nemal problém ale nakoľko je pod pozemkom obecný vodovod 

nesúhlasí aj tak by sa pozemok nemohol využiť na prípadnú stavbu. Pán poslanec Horváth by 

s predajom súhlasil len s podmienkou vecného premena alebo prípadným prenájmom. 

S odpredajom bez podmienok nesúhlasí. Pán poslanec Orenič sa taktiež vyjadril, že je proti 

predaju daného pozemku. Starosta ďalej informoval, že by bolo vhodné tieto pozemky sceliť 

a to kúpou pozemku v prospech obce. Osloviť geodetickú kanceláriu aby vypracovali 

geometrický plán a následne vložiť na vklad  katastrálnemu odboru.   

 

Návrh na uznesenie k bodu č.5:    

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ SÚHLASÍ: 

1/ S odpredajom pozemkov EKN 284 a 274 p. Ivanovi Jabčankovi. 

Hlasovanie k bodu č.5A: 

Za: 0 

Proti: 1 (p. Michal Orenič) 

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



Návrh nebol prijatý.  

 

B/ SCHVAĽUJE: 

 1/ Zámer obce: Osloviť p. Eštokovú  a navrhnúť jej odkúpenie pozemku EKN 141 vo 

      výmere 40m2 prospech obce z dôvodu križovania obecného vodovodu cez pozemok. 

C/POVERUJE  

1/ Starostu obce osloviť p. Eštokovú za účelom odkúpenia pozemku  EKN 141 vo výmere 

40m2 do vlastníctva obce Cabov. 

Hlasovanie k bodu č.5B/C: 

Za: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý.  

K bodu 6 – Prerokovanie žiadosti p. Mária Malá. 

29.06.2020 bolo na OcÚ v Cabove doručená žiadosť o ochranu majetku od obyvateľky obce 

pani Márie Malej, bytom Cabov 103. Predmetnú žiadosť starosta obce preposlal poslancom OZ  

elektronicky. Intenzita zrážok tento rok je zvýšená a cestná komunikácia pred domom pani 

Malej je klopená čo prispieva k pretekaniu zrážkovej vody na jej pozemok. Obec momentálne 

disponuje jedným pracovníkom a bolo by dobré aby občania prispeli k ochrane svojho majetku 

aj svojou činnosťou, tak ako si to vyriešilo už viacero občanov. Po otvorení diskusie k tomuto 

bodu p. Ing. Hric navrhuje v prípade keď to kapacity a finančné prostriedky obce dovolia 

objednať na jeden deň malý bager a nákladné auto na prečistenie odvodňovacích rigolov v obci 

na viacerých miestach. S týmto návrhom súhlasili všetci prítomní.  

Návrh na uznesenie k bodu č.6: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov  

A BERIE NA VEDOMIE: 

1/  žiadosť pani Malej. 

B POVERUJE 

1/ Obecný úrad Cabov - objednať firmu na prečistenie rigolov na dažďovú vodu v obci.  

Hlasovanie k bodu č.6: 

Za: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý.  



K bodu 7-  Prerokovanie petičného hárku doručeného dňa 19.8.2020  

 

   Dňa 19.8.2020 bol na obecný úrad doručený p. Jánom Sabolčákom petičný hárok. Spomínaný 

materiál starosta obce poslancom OZ preposlal elektronickou formou. Listina označená ako 

petičný hárok nemá náležitosti petície. Nie je z nej zrejmé ani komu je vlastne adresovaná. Z 

textu možno vyvodiť, že by malo ísť o obecné zastupiteľstvo. Iný orgán územnej samosprávy 

v nej nie je uvedený. 

 

    Podľa § 5 ods. 4 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  "Ak 

petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných 

dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila 

nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku 

ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, orgán verejnej 

moci petíciu odloží." 

 

    Príslušným orgánom verejnej moci by teda malo byť obecné zastupiteľstvo, ktoré by malo 

preskúmať doručený petičný hárok a rozhodnúť o ďalšom postupe. Ďalším postupom by mala 

byť výzva obecného zastupiteľstva adresovaná osobe, ktorá petičný hárok doručila, aby 

odstránila nedostatky petície. 

 

    Starosta obce po porade s právničkou navrhuje, aby bola dodržaná lehota 10 pracovných dní 

na zaslanie výzvy  osobe, ktorá na obecný úrad doručila petičný hárok, aby odstránila 

nedostatky petície, samozrejme, aby určila zástupcu,  ale najmä, aby  doplnila do petície 

predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. 

 

    Až po odstránení nedostatkov petície možno o petícii rozhodnúť. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č.7:       

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov v zmysle § 5 ods.4 Zák.č.85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov 

A/ VYZÝVA 

1/ p. Jána Sabolčáka ktorý dňa 19.08.2020 doručil do podateľne Obce Cabov petíciu, aby 

nejneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky petície. 

 

B/ POVERUJE 

1/ Obecný úrad Cabov – vypracovaním výzvy na odstránenie nedostatkov petície s poučením 

o následku ich neodstránenia.   

Hlasovanie k bodu č.7: 

Za: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



Návrh bol prijatý.  

K bodu 8 -  Schválenie dodatku so spol. Fúra o zvýšenom počte smetných nádob TKO 

            

    V priebehu prechádzajúcich týždňov OcÚ Cabov navštívil právnik spoločnosti Fúra, s.r.o. 

s reálnymi číslami počtom vyzberaných smetných nádob TKO. Obec má momentálne so 

spoločnosťou Fúra, s.r.o. uzatvorenú zmluvu na zber 80ks nádob, reálny priemer za obdobie od 

13.1.2020 do 29.6.2020 je 117 smetných nádob na základe prepočtov spoločnosti Fúra. Zberná 

spoločnosť pri zbere nerozlišuje či bola nádoba plná alebo len čiastočne zaplnená. Z tohto 

dôvodu je potrebné, aby občania pred bránu vykladali len plné nádoby a samozrejme viac 

separovali. Pri náhodnej kontrole smetných nádob boli niektoré naplnené len do polovice alebo 

boli zaplnené odpadom určeným na separovaný zber. Vyšší počet smetných nádob sa odrazí aj 

na výške faktúr a samozrejme aj na výške poplatku za TKO. Starosta obce:“ Osobne o 6:30 

hod. v deň vývozu som prechádzal obec a počítal smetné nádoby. Dňa 10.8.2020 bolo pred 

bráničkami 105 nádob, včera 25.8.2020 bolo 110 nádob.“ Pán Horváth sa vyjadril, že 

v niektorých obciach majú domácnosti s 1 alebo 2 obyvateľmi nárok na vývoz len raz v mesiaci 

nakoľko nemajú ani zaplnenú nádobu aj poplatok v porovnaní s poplatkom 4 a viac člennej 

domácnosti tomu zodpovedá. Prípadne v spojení s inými obcami vytvoriť zberný dvor, čo by 

povzbudilo ľudí v separovaní, nakoľko by separovaný odpad nemuseli niekoľko mesiacov 

skladovať doma. Pán Ing. Hric sa vyjadril, že občania do smetných nádob vhadzujú aj šatstvo 

preto by bolo dobré zriadiť zber šatstva, čo by sa mohlo tiež odraziť na počte nádob.  

  Starosta obce informoval poslancov OZ, že povinnosťou obce je aj mať zriadený zber jedlých 

olejov a nebezpečného odpadu 2x ročne (nebezpečný odpad sa zberá v pôvodných obaloch po 

preukázaní dokladom totožnosti), čo obec nemá ale v prípade zriadenia by sa to tiež odrazilo 

na poplatku TKO, nakoľko dané zbery sú spoplatnené. Podľa nového zákona č. 460/2019, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je povinnosťou aj zber kuchynského 

odpadu. V tomto prípade ešte ani zberné spoločnosti nemajú predstavu ako by daný zber 

prebiehal a koľko by to stálo.  

 

Návrh na uznesenie k bodu č.8:     

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A.     SÚHLASÍ: 

1/ s podpísaním dodatku 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania 

s odpadmi v počte vyvážaných nádob 100ks. 

Hlasovanie k bodu č.8: 

Za: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 9 -  Schválenie kúpnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 

                    kupujúceho  p. Mgr. M. Würlla, bytom Cabov 43, 094 14 

 

                



 

   Pre odpredanie časti pozemku pánovi  Würllovi, ako bolo prerokované na predchádzajúcich 

zastupiteľstvách OZ je ešte potrebné schválenie kúpnej zmluvy, ktorej návrh bol poslancom 

OZ zaslaný elektronickou poštou..  

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 9:     

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov : 

Uznesenie   č. 98-08/2020 

 Obecné zastupiteľstvo obce Cabov v zmysle ust. 9a ods. 8 písm. e) zák. č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov    

 s c h v a ľ u j e   prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa -  kúpnu zmluvu  na predaj nehnuteľného majetku obce: 

- novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 310/5, druh pozemku trvalý 

trávny porast o výmere 109 m2, ktorý vznikol odčlenením časti o výmere 109 m2 od 

pôvodného pozemku registra C KN parcelné číslo 310/1 o výmere 355 m2, zapísaného na 

LV č. 468, katastrálne územie: Cabov geometrickým plánom Ing. Mariána Urbana – 

GEODET, Sečovská Polianka č. 74/2020 zo dňa 08.06.2020, 

 

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa: vybudovanie novej šikmej prístupovej cesty na 

pozemok registra C KN parcelné číslo 312, orná pôda o výmere 3305 m2, zapísaný na LV č. 153, 

katastrálne územie Cabov, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho a na ktorom hodlá kupujúci postaviť 

stavbu z dôvodu, že sa pozemok nachádza vo svahu a priama prístupová cesta je príliš strmá, 

novovytvorený pozemok má nízku výmeru a  pre obec je nepotrebný, 

 na kupujúceho: Mgr. Michala  Würlla, 094 14 Cabov 43,  

 

 za kúpnu cenu:  podľa znaleckého posudku č. 49/2020  vypracovaného dňa 06.07.2020 

znalcom Ing. Blaženou Marenčinovou, Sídlisko Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou vo 

výške  315,00 EUR 

                                                                                                         

Celkový počet poslancov: 5     

Počet prítomných poslancov  na hlasovaní: 3         

Hlasovanie k bodu č.9 

Za: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku obce na kupujúcich 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov.           

 



K bodu 10 -  Schválenie zámeru obce – odstavná plocha pred domom smútku 

      a) odkúpenie pozemku CKN 310/4 o výmere 285m2  a CKN 522/3 o výmere 628m2 –  

          pred domom smútku,                                  alebo druhá možnosť  

      b) odkúpenie pozemku EKN 1614/1 o výmere 2305m2. 

 

 

  Parkovisko pred cintorínom nie je vo vlastníctve obce, ako to už bolo viackrát spomínané 

obec, by chcela odkúpiť časť parcely, na ktorej parkovisko leží. To by predstavovalo možnosť 

a) odkúpenie pozemku CKN 310/4 o výmere 285m2  a CKN 522/3 o výmere 628m2 – pred 

domom smútku, alebo druhá možnosť b) odkúpenie pozemku EKN 1614/1 o výmere 2305m2 

v prípade nesúhlasu Lesného spoločenstva v Cabove o odčlenení časti parcely.  

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 10:    

A/ SCHVAĽUJE :  

1/ Zámer obce odkúpiť pozemok – odstavnú plochu pred DS parc.č. CKN 310/4 o výmere 

285m2 a CKN 522/3 o výmere 628m2 

B/ ODPORÚČA 

Rokovanie OZ s výborom Lesnej spoločnosti Cabov, pozemkové spoločenstvo o možnosti 

odčlenenia pozemku EKN 1614/1 o výmere 2305m2  na CKN 310/4 o výmere 285m2 a CKN 

522/3 o výmere 628m2. 

C/ POVERUJE 

Starostu obce zorganizovať rokovanie OZ a výboru Lesnej spoločnosti Cabov, pozemkové 

spoločenstvo. 

 

Hlasovanie k bodu č.10: 

Za: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 11 -  Schválenie zámeru obce Cabov:  

       a)odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Cabov 

          (793/1799) z celkov. výmery 2779m2, parcely CKN 363 evid. na LVč.364 

                                            alebo druhá možnosť 

       b) odčlenenie pozemku vytýčením hranice podielu obce  1006/1799  z celkovej výmery  

            2779m2 na účely odpadového hospodárstva obce,  

 

   Ide o parcelu za MŠ Cabov, ktorá je v čiastočnom vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi farnosť 

Cabov. Starosta obce navrhuje túto parcelu previesť na obec buď odčlenením pozemku a to 



vytýčením hranice OBEC CABOV – 1554,1 m2, alebo odkúpením spoluvlastníckeho podielu 

Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Cabov – 1224,9 m2. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 11:   

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ : SCHVAĽUJE 

1/ Zámer obce – požiadať žiadosťou Gréckokatolícku cirkev, farnosť Cabov o odkúpenie 

podielu  (793/1799) z celkovej výmery 2779 m2 t. j. 1224,9 m2  pre účely odpadového 

hospodárstva. 

B/ V prípade nesúhlasného stanoviska odčleniť pozemok vytýčením hranice na pozemku 

parcely CKN 363  pre obec Cabov v spoluvlastníckom podiele (1006/1799) z celkovej 

výmery 2779 m2 t. j. 1554,1 m2 

B/ POVERUJE 

1/ starostu obce pripraviť znalecký posudok na parcelu CKN 363 evidovaného na LV 364. 

Hlasovanie k bodu č.11: 

Za: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu 12 -  Informácia o výpadku dane z príjmu fyz. osôb za rok 2020 pre obec Cabov 

                   – koronakríza 

 

   Predpoklad celkového výpadku podielových daní kvôli pandémii KORONAVÍRUSU pre 

obec Cabov bude 7 796 €.  

 

Návrh na uznesenie k bodu č.12: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A/Berie na vedomie  

1/ Informáciu o výpadku dane z príjmu fyzických osôb pre obec Cabov o  7 796,- € za rok 

2020 z dôvodu korona krízy.  

 

Hlasovanie k bodu č.12: 



Za: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 13 -  Informácia o príprave projektovej dokumentácie odstavnej plochy pred  

                      MŠ 

 

   Najnižšiu cenovú ponuku na vypracovanie  projektovej dokumentácie podal projektant  Ing. 

Vladimír Pavúk na zákazku: Vypracovanie projektovej dokumentácie na Odstavnú plochu pri 

MŠ Cabov „na parc. č. 361/1, k. ú. Jeho cenová ponuka bola 1 800,-€ bez DPH, s DPH je to 

spolu 2 160 €. Pán projektant už pracuje na príprave projektovej dokumentácie a vybavení 

všetkých náležitých povolení, stanovísk. Poslancom OZ bolo architektonicko - stavebné 

riešenie zaslané elektronickou poštou.  

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 13:   

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ SÚHLASÍ  

1/ s vypracovanie projektovej dokumentácie odstavnej plochy pred MŠ Cabov 44. 

Hlasovanie k bodu č.13 : 

Za: 3 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 14 -   Diskusia- Rôzne 

 

- Do kultúrneho domu je potrebné zakúpiť jednu väčšiu poprípade 2 chladničky. 

Poslanci sa zhodli na tejto potrebe a súhlasili s použitím finančných prostriedkov do výšky 

1000,-€. 

      -    Ďalej starosta informoval poslancov OZ, že obec zakúpila nové ležadlá do MŠ, 

prikrývky a vankúše. Staré vybavenie malo viac ako 40 rokov a bolo už nevyhovujúce. Do MŠ 

boli zakúpené 2 zárubne a 5 nových dverí,  p. poslanec M. Orenič ich vymenil a sadrokartónom 

zakryl rozvody tepla. 

            -     30.8.2020 máme v KD nahlásenú akciu 1. sv. prijímanie, starosta preveroval na  

RÚVZ vo Vranove nad Topľou, či je možné priestor na danú akciu prenajať. Pani hlavná 

hygienička sa vyjadrila, že s povolením rodinnej akcie nie je žiadny problém, lebo to bude 

rodinná akcie.  

           -  Na pozvanie starostu obce sa zasadnutia OZ zúčastnili aj členky folklórneho súboru 

Brežinky za účelom prerokovania pripravovanej akcie v spolupráci s Maticou slovenskou a to 



krst CD folklórnej skupiny, ktorý by sa mal konať 06.09.2020. Na predchádzajúcom stretnutí 

sa zástupcovia folklórnej skupiny, starosta obce a Vedúci Oblastného pracoviska Matice 

slovenskej Vranov nad Topľou Mgr. Miroslav Gešper.  Na danom stretnutí sa dohodlo, že obec 

zabezpečí vodu, koláče, kotlíky na guľáš, stoly a stoličky, prístup na sociálne zariadenia. 

Doriešenie ďalších detailov prebehne na pracovnom stretnutí. Vieme že v septembri sa môže 

situácia zmeniť kvôli KORONE – budeme sa riadiť  RÚVZ so sídlom vo Vranove n/T. 
   

 

 

 

K bodu 15 -   Návrh na uznesenie 

 

Starosta obce Viliam Popaďák požiadal zapisovateľku zápisnice Ing. Tatianu Mardžejovú aby 

predniesla návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného 

dňa 25.08.2020.  

K bodu 16 -  Záver  

 

V samom závere sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na rokovaní. 

Zasadnutie ukončené o 20:20 hod 

 

V Cabove dňa: 25.08.2020 

 

         Viliam Popaďák 

             starosta obce 

 

 

 

Ing. Peter Hric                       Lukáš Horváth 

     overovateľ                      overovateľ 

 

 

 

 

       Ing. Tatiana Mardžejová 

           zapisovateľka 
 


