
Z Á P I S N I C A 

Z osemnásteho zasadnutia OZ v Cabove, konaného dňa 11.09.2017 

 

Prítomní: starosta obce -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ -     Peter Cenkner  

- Ing. Peter Hric  

- Tatiana Korytková 

- Lukáš Horváth 

- Rastislav Dugovský 

              hl. kontrolórka -     Anna Balintová 

   zamestnanci              -     Ing. Tatiana Mardžejová 

  

Začiatok rokovania o 19:00 hod. 

PROGRAM : 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia o plnení uznesení OZ. 

4. Schválenie rekonštrukciu strechy KD podľa výkaz-výmer 

5. Schválenie čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu strechy KD 

6. Schválenie úveru na rekonštrukciu strechy KD 

7. Diskusia – rôzne  

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

Starosta obce p. Viliam Popaďák otvoril 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal 

prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci 

obecného zastupiteľstva a  18. zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 1 -  Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom  programu rokovania         

18. zasadnutia.  

 



Hlasovanie  k bodu č.1: 

Za :            -5 (p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský, p. Ing. Hric, p. Cenkner)  

Proti:         - 0 

Zdržal sa:  - 0 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje program zasadnutia. 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Za zapisovateľku zápisnice starosta obce  určil Ing. Tatianu Mardžejovú. 

Za overovateľov zápisnice navrhol: - p. Rastislava Dugovského 

       - p. Petra Cenknera 

          

Hlasovanie  k bodu č.2: 

Za:           -5 (p. Korytková, , p.Horváth, p. Dugovský, p. Ing.  Hric, p. Cenkner)   

Proti:        -0         

Zdržal sa: -0  

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 2: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje za zapisovateľku Ing. Tatianu Mardžejovú a 

za overovateľov zápisnice p. Rastislava Dugovského a p. Petra Cenknera. 

 

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolou plnenia bolo zistené:  
 

 Uznesenie č. 138-08/2017 - Schválenie programu zasadnutia 

 Uznesenie č. 139-08/2017 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Uznesenie č. 140-08/2017   – Kontrola plnenia uznesení 

 Uznesenie č. 141-08/2017   –  Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 

I. polrok 2017 

 Uznesenie č. 142-08/2017 –  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 

polrok 2017 

 Uznesenie č. 143-08/2017 – Informácia o odstúpení od zmluvy o dielo 

č.Z20164658_Z. 

 Uznesenie č. 144-08/2017 - Schválenie zámeru „Zvýšenie energetickej efektívnosti 

a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom  Cabov“ 

 Uznesenie č. 145-08/2017 - Schválenie montáže bleskozvodu na verejnej budove 

MŠ súp. č. 44 v k.ú.  Cabov 

 Uznesenie č. 146-08/2017 - Informácia o vykonaných prácach na dome smútku 

 Uznesenie č. 147-08/2017 - Informácia o oprave miestnej komunikácie v obci 

Cabov, parcelné číslo  522/1 



 Uznesenie č. 148-08/2017 - Vypracovanie geometrického plánu na zameranie 

cesty a určenie práv  k nehnuteľnostiam na cestu v obci Cabov, parcelné číslo 

524 

 

Uznesenia zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. Okrem uznesenia č.136-

06/2016 bod B) 

 

K bodu 4 – Schválenie rekonštrukcie strechy KD podľa výkaz-výmeru I. etapa stavba 

Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny 

dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy energie. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s výkaz-výmerom na stavbu Zvýšenie 

energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – 

odstránenie havarijného stavu strechy energie a s celkovou výškou predpokladaných nákladov 

danej stavby. Rozpočet obsahuje cenu za búracie práce 5.970,81€ bez DPH, ASR 

(architektonicko-stavebné riešenie)  48. 851,20€ bez DPH, elektroinštalácie 5. 482,71 bez 

DPH. Všetko spolu bez DPH  60. 304,78€,  s  DPH 72 .365,74€. Ceny sú uvedené podľa 

cenníka stavebných prác.  Po zodpovedaní otázok a vzájomnej konverzácii starosta obce 

nechal poslancov OZ hlasovať.  

 

Hlasovanie  k bodu č.4: 

Za:             - 5 (p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský, p. Ing. Hric, p. Cenkner)  

Proti:          - 0 

Zdržal sa:   - 0 

 

Návrh na uznesenie k bodu 4: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje stavbu Zvýšenie energetickej efektívnosti a 

využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného 

stavu strechy podľa predloženého rozpočtu, výkaz-výmer maximálne do výšky 72.356,74€ s 

DPH. 

 

 

K bodu 5 - Schválenie čerpania rezervného fondu na stavbu Zvýšenie energetickej 

efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – 

odstránenie havarijného stavu strechy 

 

Starosta obce Viliam Popaďák oboznámil poslancov OZ, že na krytie predloženého 

rozpočtu je potrebné schválenie čerpanie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu 

strechy. Navrhuje čerpanie rezervného fondu vo výške 35.000,00€ slovom tridsaťpäťtisíc eur. 

 

Hlasovanie  k bodu č.5: 

Za:            - 5 ( p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský,  p. Ing. Hric, p. Cenkner)  

Proti:        - 0 

Zdržal sa:  -0 



 

Návrh na uznesenie k bodu 5: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 35.000€ na 

stavbu Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – 

Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy. 

 

K bodu 6   - Schválenie úveru na  stavbu Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie 

obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu 

strechy 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že zvyšné finančné prostriedky na krytie stavby je 

nutné zabezpečiť prostredníctvom bankového úveru a to vo výške 37.365,74€. Preto navrhuje 

schválenie bankového úveru na krytie stavby Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie 

obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu 

strechy maximálne vo výške 37.365,74€. 

 

Hlasovanie  k bodu č.5: 

Za:            -5 ( p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský, p. Ing. Hric, p. Cenknera)  

Proti:        - 0 

Zdržal sa: - 0 

 

Návrh na uznesenie k bodu 6: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje bankový úver maximálne do výšky 37 365,74€ 

na stavbu Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – 

Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy.  

  

K bodu 7 – Diskusia – Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o opätovnom vyhlásení Výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

2014-2020. Číslo výzvy:22/ PRV/2017. Pre opatrenie: 7-Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach. Podopatrenie: 7.4- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného 

času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Aktivita 5. Podávanie a prijímanie žiadostí sa 

uskutoční od 2.11.2017- do 30.11.2017. Vyhodnocovať sa budú do konca VII.2018. Starosta 

obce navrhuje zapojiť sa do danej výzvy už s existujúcim projektom, ktorý obec vlastní 

,,Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom 

Cabov“. Poslanci OZ sa informovali o výške nákladov spojených s podávaním žiadostí 

spojených s danou výzvou. Navrhujú zapojiť sa do danej výzvy.  

 

 

Hlasovanie  k bodu č.5: 

Za:            - 5 (p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský, p. Ing. Hric, p. Cenkner)  

Proti:        - 0 

Zdržal sa: - 0 

 



Návrh na uznesenie k bodu 7: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje zapojiť sa do výzvy číslo 22/PRV2017. 

 

K bodu 8- Záver 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 

Zasadnutie ukončené o 20:10 hod. 

 

 

V Cabove dňa 11.09.2017 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Tatiana Mardžejová 

 

Overovatelia:    

Rastislav Dugovský  

 

 

Peter Cenkner  

 

 

  

Starosta obce:  Viliam Popaďák 


