
Z Á P I S N I C A 

zo štrnásteho zasadnutia OZ v Cabove, konaného dňa 30.01.2017 

 

Prítomní: starosta obce -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ -     Peter Cenkner 

- Ing. Peter Hric - ospravedlnený 

- Tatiana Korytková 

- Lukáš Horváth 

- Rastislav Dugovský 

              hl. kontrolórka -     Anna Balintová 

   zamestnanci              -     Mgr. Mária Peľáková 

     

 

Začiatok rokovania o 18:00 hod. 

PROGRAM : 

1. Otvorenie zasadnutia; 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; 

3. Schválenie programu zasadnutia; 

4.  Kontrola plnenia uznesení; 

5.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Cabov na I. polrok 2017; 

6. Schválenie VZN č.1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Cabov; 

7.  Schválenie VZN č.2/2017 k cene jedla pre zamestnancov materskej školy; 

8.  Schválenie VZN č.3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce; 

9.  Stanovisko obce Cabov k dodatočnému povoleniu stavby „Hospodárska budova 

 pre ustajnenie koní“ na pozemku parcela KN reg. „C“ číslo: 87 a 89, katastrálne 

 územie Cabov, stavebník Mária Ferencová a Zdenka Ferencová; 

10. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre FS Brežinky; 

11.  Návrh na riešenie výmeny – rekonštrukcie strechy z dôvodu havarijného stavu na 

obecnom úrade a kultúrneho domu; 

12. Diskusia - rôzne; 

13. Návrh na uznesenie; 

14. Záver. 

 

 

 



K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia. 

 Starosta obce p. Viliam Popaďák otvoril 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

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

nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva a  14. zasadnutie je 

uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Za zapisovateľku zápisnice starosta obce  určil Mgr. Máriu Peľákovú. 

Za overovateľov zápisnice navrhol: - p. Rastislava Dugovského  

       - p. Tatianu Korytkovú.  

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 2: 

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

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

          

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, p. Peter Cenkner, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu 3 -  Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom  programu rokovania 14. 

zasadnutia.  

Návrh na uznesenie k bodu č. 3: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, p. Peter Cenkner, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 4 - Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolou plnenia bolo zistené:  

 

 Uznesenie č. 99-10/2016 -  Stanovenie termínu na uskutočnenie odpočtu vodomerov 

od 15.12.2016 do 19.12.2016. 



 Uznesenie č. 103-12/2016 k bodu 5 – Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 5/2016 – 

presun finančných prostriedkov, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdaje. 

 Uznesenie č. 104-12/2016 k bodu 6 –  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019. 

 Uznesenie č. 105-12/2016 k bodu 7 – Návrh rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019. 

 Uznesenie č. 106-12/2016 k bodu 8 – Návrh na schválenie VZN č. 6/2016 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 Uznesenie č. 107-12/2016 k bodu 9 – Zásady podávania, preverovania a evidovania 

podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014.  

 Uznesenie č. 108-12/2016 z k bodu 10A – Smernica, ktorou sa upravuje postup pri 

vyraďovaní a likvidácii majetku a zriadenie vyraďovacej  a likvidačnej komisie; 

k bodu 10B – Vnútorný predpis o finančnej kontrole; k bodu 10C – Vnútorný predpis 

pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. 

 

 

Uznesenie z dvanásteho zasadnutia č. 99-10/2016 - Stanovenie termínu na 

uskutočnenie odpočtu vodomerov od 15.12.2016 – 19.12.2016 a uznesenia z 13. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva boli splnené. 

 

 

K bodu 5 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Cabov na 1. polrok 

2017 

Starosta obce p. Viliam Popaďák poprosil hlavnú kontrolórku obce p. Annu Balintovú, 

aby predniesla obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti obce na prvý polrok 2017. 

V súlade s ustanoveniami § 18 f ods.1 písm. b/ zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predložila p. Balintová obecnému 

zastupiteľstvu v Cabove návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Cabov na I. polrok 

2017 nasledovne: 

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v I. polroku 2017, 

2. Kontrola nájomných zmlúv,  

3. Vykonanie následnej finančnej kontroly zameranej na dodávateľské faktúry, 

pokladničné doklady a bankové účty,  

4. Kontrola evidencie dochádzky zamestnancov obecného úradu a MŠ,  

5. Kontrola vykonávania inventarizácie majteku obecného úradu a MŠ,  

6. Kontroly podľa požiadaviek OZ. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Cabov na 1. polrok 2017. 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, p. Peter Cenkner, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 6 - Schválenie VZN obce Cabov č.1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

obce Cabov 

 

Materiály k všeobecnému záväznému nariadeniu obdŕžali poslanci obecného 

zastupiteľstva v elektronickej forme, e-mailom. Zároveň bol Návrh VZN zverejnený na 

webovej stránke obce a úradnej informačnej tabuli. Lehota na predloženie pripomienok bola 

stanovená do 20.01.2017, do tej doby mali poslanci OZ a obyvatelia obce možnosť vyjadriť 

svoje návrhy, postoje a pripomienky. Obecný úrad neobdŕžal žiadne pripomienky.  

 

Poslanci OZ nemali žiadne výhrady, zhodli sa na určení výšky dotácie na rok 2017 a mzdy na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Cabov nasledovne: 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku v eurách 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na dieťa v € 

Materská škola 27 160,00 € 1 940,00 € 

Školská jedáleň    9 450,00 €    645,64 € 

CVČ           0,00 €        0,00 € 

 

 

Návrh na uznesenie k bodu 6: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje VZN obce Cabov č.1/2017 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území obce Cabov. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, p. Peter Cenkner, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

K bodu 7 -  Schválenie VZN obce Cabov č. 2/2017 k cene jedla pre zamestnancov 

        materskej školy 

 

 Materiály k všeobecnému záväznému nariadeniu boli poslancom obecného 

zastupiteľstva zasielané elektronicky. Starosta obce neobdŕžal z ich strany žiadne 

pripomienky a návrhy.  

 



 

Návrh na uznesenie k bodu 7: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje VZN Obce Cabov č.2/2017 k cene jedla pre 

zamestnancov materskej školy. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, p. Peter Cenkner, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

   

K bodu 8 –  Schválenie VZN č.3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

      

 Poslanci obecného zastupiteľstva mali možnosť vyjadriť svoje návrhy, postoje 

a pripomienky k návrhu VZN, ktorý im bol 4.1.2017 zaslaný elektronickou poštou. Poslanci 

OZ nemali žiadne námietky, výhrady k návrhu VZN a súhlasili s podmienkami poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce. 

  

Návrh na uznesenie k bodu 8: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Cabov č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, p. Peter Cenkner, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

  

K bodu 9 - Stanovisko obce Cabov k dodatočnému povoleniu stavby „Hospodárska 

budova pre ustajnenie koní“ na pozemku parcela KN reg. „C“ číslo: 87 

a 89, katastrálne územie Cabov, stavebník Mária Ferencová a Zdenka 

Ferencová.  

 

 Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k dodatočnému povoleniu stavby 

stavebníkov Márie Ferencovej a Zdenky Ferencovej. Poslanci obecného zastupiteľstva zaujali 

kladné stanovisko nakoľko obec nie je  kompetentná vydávať zákazy. Zákazy sú 

v kompetencii súdov. Poslanci OZ odporučili z dôvodu dlhodobých nezhôd medzi účastníkmi 

konania obrátiť sa na súd, ktorý je kompetentný rozhodovať v daných veciach. 

  Zároveň starosta obce informoval poslancov OZ o príprave všeobecného záväzného 

nariadenia o chove a ochrane zvierat, o chove nebezpečných živočíchov a niektorých 

podmienkach držania psov.  



 

Návrh na uznesenie k bodu 9: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov berie na vedomie kladné stanovisko obce k dodatočnému 

povoleniu stavby „Hospodárska budova pre ustajnenie koní“ – jednoduchá stavba na pozemku 

KN reg. C číslo 87 a 89, katastrálne územie Cabov, pre stavebníka Mária Ferencová a Zdenka 

Ferencová 

 

 

K bodu 10 – Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre FS Brežinky 

 Starosta obce predložil poslancom k nahliadnutiu žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorú 

adresovala obecnému úradu folklórna skupina Brežinky za účelom doplnenia chýbajúceho 

ošatenia a obuvi. Vyzval poslancov, aby sa k danej žiadosti vyjadrili a navrhli sumu. P. 

Horváth navrhol, aby k podaniu žiadosti FS Brežinky preukazovali, či z vystúpení nemá 

folklórna skupina nejaký príjem. V prípade, že vykazujú nejaký zisk navrhol, aby si ošatenie 

a obuv zaobstarali zo svojich vlastných príjmov. Poslanci OZ taktiež navrhli, aby sa z dôvodu 

havarijného stavu kultúrneho domu a obecného úradu neposkytovali v roku 2017 žiadne 

dotácie. Prvoradá je výmena strechy, rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu 

nakoľko neustále zatekanie strechy spôsobuje škody na majetku a je nutné to zrealizovať už 

v tomto roku, aby nedochádzalo k ďalším škodám spôsobených roztápaním snehu alebo 

dažďami.        

  

Návrh na uznesenie k bodu 10: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov neschvaľuje dotáciu pre folklórny súbor Brežinky. 

Poslanci OZ sa rozhodli neposkytovať žiadne dotácie v roku 2017 z dôvodu havarijného stavu 

kultúrneho domu a obecného úradu. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, p. Peter Cenkner, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

   

  

K bodu 11 – Návrh na riešenie výmeny – rekonštrukcie strechy z dôvodu havarijného 

stavu na obecnom úrade a kultúrnom dome 

 

 Starosta obce informoval poslancov, že 22.01.2017 došlo k pretekaniu strechy hlavne 

v kultúrnom dome čo spôsobilo značné škody o čom svedčí fotodokumentácia. Navrhol 

poslancom možnosť riešenia cez environmentálny fond. Projektová dokumentácia je platná, 

žiadosť je potrebné podať do 15.03.2017. Spoluúčasť obce je 5%. Žiadosti budú vyhodnotené 

do 15. mája. V prípade neúspechu je možnosť riešiť výmenu strechy a rekonštrukciu 

kultúrneho domu z vlastných zdrojov na základe prípravy projektu a verejného obstarávania. 

Ďalšou možnosťou je projektová dokumentácia cez PPA, ktorá by mala byť opätovne 



spustená v marci 2017. Poslanci OZ dali jednoznačný súhlas starostovi obce p. Viliamovi 

Popaďákovi, aby v rámci danej veci konal v súlade s príslušnými zákonnými normami. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 11: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov berie na vedomie informáciu o možnosti riešenia 

rekonštrukcie kultúrneho domu formou získania finančných prostriedkov 

z environmentálneho fondu a poveruje starostu obce, aby začal v tejto veci konať v súlade 

s príslušnými zákonnými normami, ktoré je potrebné urobiť na základe predloženej výzvy, ak 

bude predložená.   

 

K bodu 12 – Diskusia 

 

 V rámci diskusie starosta obce informoval poslancov o podpísaní zmluvy 

k plynofikácii materskej školy medzi p. Čandíkom a obcou Cabov, o podpísaní dodatku 

zmluvy so spoločnosťou Aquaspiš s r.o. nakoľko bolo potrebné dodatok do 15 dní od 

doručenia podpísať, o príprave všeobecného záväzného nariadenia o separovaní odpadov, 

o príprave všeobecného záväzného nariadenia o chove domácich zvierat. Taktiež im predložil 

žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na školské zariadenie – CVČ, ktorú adresovalo 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Poslanci podobne ako pri žiadosti FS Brežinky 

rozhodli o neposkytnutí finančného príspevku z dôvodu havarijného stavu kultúrneho domu 

a zdôraznili, že v tomto roku sa nebudú poskytovať finančné prostriedky z rozpočtu obce. 

 

 

K bodu 13 – Návrh na uznesenie 

 

Zapisovateľka zápisnice Mgr. Mária Peľáková predniesla návrh na uznesenie z 14. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného dňa 30.01.2017. 

  

K bodu 14 – Záver 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 

Zasadnutie ukončené o 20:15 hod. 

V Cabove dňa 30.01.2017 

 

Zapisovateľka: Mgr. Mária Peľáková 

Overovatelia:    

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

 

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


