Obecné zastupiteľstvo obce Cabov

Z Á P I S N I C A
Z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov konaného
dňa 02.06.2020 v zasadačke OcÚ.

Prítomní: starosta obce:

- Viliam Popaďák

poslanci OZ:
-

Mgr. Radoslav Hanusin

-

Ing. Peter Hric

-

Michal Orenič

-

Mikuláš Nemčík – ospravedlnený

-

Lukáš Horváth – ospravedlnený

zapisovateľka:

-

Ing. Dominika Popaďáková

ekonómka obce

-

Ing. Tatiana Mardžejová

hlavná kontrolórka:

-

Mgr. Alena Lengelová

hostia:

-

Mgr. Michal Wurll

Začiatok o 16:30 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 :

P

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Informácia o plnení uznesení OZ,
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov za rok 2019,
5. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2019,
6. Záverečný účet obce Cabov za rok 2019
7. Správa nezávislého audítora z vykonaného auditu za rok 2019,
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020,
9. Schválenie kúpnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa na kupujúceho
p. Michala Orosiho bytom Cabov 98,
10. Rozpočtové opatrenie č.1/2020,
11. Prerokovanie žiadosti p. Mgr. Michala Wurlla o odpredaji časti obecného pozemku
na parcele C KN 310/1,
12. Informácia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci
PROGRAMU OBNOVY DEDINY na rok 2020
13. Informácia starostu obce o vzdaní sa 10% navýšenia platu v prospech starostu obce
z dôvodu dopadu COVID–19 na finančnú situáciu v obci,
14. Informácia o investičnom zámere VSD v obci Cabov,
15. Informácia od spoločnosti TELEKOM – že obec je zahrnutá v pláne rozširovania
optickej siete,
16. Diskusia – rôzne
17. Návrh na uznesenie,
18. Záver

K bodu 1 Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom programu rokovania 10.zasadnutia.
O slovo sa prihlásil Ing. Peter Hric navrhol stiahnuť bod č.13 ,, Informácia starostu obce
o vzdaní sa 10% navýšenia platu v prospech starostu obce z dôvodu dopadu COVID–19 na
finančnú situáciu v obci“ z programu rokovania z dôvodu, že Uznesenie sa nemôže meniť ani
rušiť oznámením, ale musí byť vypracovaný návrh na zrušenie uznesenia a teda navrhol, aby
bol daný bod stiahnutý z programu schôdze 10, zasadnutia OZ obce Cabov.
Starosta otvoril diskusiu k stiahnutiu bodu č. 13. z programu rokovania.
Poslanci OZ obce Cabov sa jednohlasne zhodli na tom, aby 10% zvýšenie platu starostu obce
bolo ponechané, keďže je to schválené uznesením a nejedná sa o vysokú sumu.

Starosta dal hlasovať o návrhu stiahnuť bod č. 13 z programu rokovania,, ,,Informácia starostu
obce o vzdaní sa 10% navýšenia platu v prospech starostu obce z dôvodu dopadu COVID–19
na finančnú situáciu v obci“
Hlasovanie:
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh o stiahnutie bodu č. 13 bol prijatý.
Starosta prečítal nový návrh programu 10. zasadnutia OZ na schválenie.
PROGRAM :

P

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Informácia o plnení uznesení OZ,
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov za rok 2019,
5. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2019,
6. Záverečný účet obce Cabov za rok 2019
7. Správa nezávislého audítora z vykonaného auditu za rok 2019,
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020,
9. Schválenie kúpnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa na kupujúceho
p. Michala Orosiho bytom Cabov 98,
10. Rozpočtové opatrenie č.1/2020,
11. Prerokovanie žiadosti p. Mgr. Michala Wurlla o odpredaji časti obecného pozemku
na parcele C KN 310/1,
12. Informácia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci
PROGRAMU OBNOVY DEDINY na rok 2020
13. Informácia o investičnom zámere VSD v obci Cabov,
14. Informácia od spoločnosti TELEKOM – že obec je zahrnutá v pláne rozširovania
optickej siete,
15. Diskusia – rôzne
16. Návrh na uznesenie,
17. Záver

Návrh na uznesenie k bodu č. 1:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.

SÚHLASÍ
1/ so stiahnutím bodu č.13 z programu zasadnutia OZ - ,,Informácia starostu obce
o vzdaní sa 10% navýšenia platu v prospech starostu obce z dôvodu dopadu COVID–
19 na finančnú situáciu v obci.“

B.

SCHVAĽUJE
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove

Hlasovanie: k bodu č.1:
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, 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. Dominiku Popaďákovú.
Za overovateľov zápisnice určil p. Ing. Petra Hrica a p. M. Oreniča.
Návrh na uznesenie k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.
URČUJE
1/ Ing. Dominiku Popaďákovú za zapisovateľku zápisnice z 10. zasadnutia OZ
2/ p. Ing. Petra Hrica a p. Michala Oreniča za overovateľov zápisnice z 10. zasadnutia OZ
Hlasovanie k bodu č. 2:
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia zo 9. 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. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 4 – Správa z kontrolnej činnosti HK obce Cabov za rok 2019
Pán starosta poslal poslancom „Správu z kontrolnej činnosti HK obce Cabov za rok 2019“ na
ich mailové adresy. Vzhľadom na to, že sa na predchádzajúcej schôdzi pozabudlo zahrnúť tento
bod do programu zasadnutia OZ, je predložený na tomto zasadnutí. O slovo požiadala hlavná
kontrolórka obce Mgr. Alena Lengelová a odprezentovala správu z kontrolnej činnosti.
Upozornila na fakt, že podľa VZN obce Cabov č. 3/2017 môže obec poskytovať dotácie iným
PO (cirkvi) len na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov (Čl.2). Taktiež podotkla, že treba myslieť na zákon č. 138/1991
Z.z o majetku obcí § 7, v ktorom stojí, že je potrebné zveľaďovať svoj majetok a nie cudzí
majetok (cirkevný).
V závere podotkla, že dotácia DHZ Cabov sa nemusí vyúčtovať ako dotácia, pretože DHZ
Cabov je organizácia zriadená obcou.
Návrh na uznesenie k bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.

BERIE NA VEDOMIE
1/ Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov za rok 2019

Hlasovanie k bodu č. 4 :
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k záverečnému účtu za rok
2019
Starosta obce poslal materiál „Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2019“ poslancom
elektronickou formou. Starosta požiadal hlavnú kontrolórku Mgr. Alenu Lengelovú o jej
odborné stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že
návrh záverečného účtu obce Cabov za rok 2019 bol spracovaný v súlade so zákonom č.
584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
V rámci metodickej správnosti bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách.
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 je v základných rysoch spracovaný v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a tiež aj zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Návrh
rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci vyvesením na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Predložený návrh rozpočtu obce po prerokovaní a schválení
jeho zmien odporúča schváliť.
Návrh na uznesenie k bodu č.5:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.

BERIE NA VEDOMIE :
1/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2019.

Hlasovanie k bodu č.5:
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti:0
Zdržal sa:0
Návrh bol prijatý.

K bodu 6 – Záverečný účet obce Cabov za rok 2019
Starosta obce poslal všetkým poslancom OZ Návrh záverečného účtu obce Cabov za rok 2019
elektronickou formou dňa 14.5.2020. V tento deň bol zverejnený na webovej stránke aj na
úradnej tabuli.

Návrh na uznesenie k bodu č.6:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.

SCHVAĽUJE

1/ Záverečný účet obce Cabov za rok 2019 a celoročné hospodárenie – BEZ
VÝHRAD
2/ Tvorbu rezervného fondu na základe prebytku rozpočtovaného hospodárenia za rok
2019 vo výške 9 747, 06 €.

Hlasovanie k bodu č.6:
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 7- Správa nezávislého audítora z vykonaného auditu za rok 2019
Starosta informoval poslancov OZ, že dňa 19.05.2020 bol vykonaný v našej obci audit
nezávislého audítora. Audit vykonala firma AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T,
zodpovedný audítor Ing. Mgr. Peter Fejko. Kópiu správy nezávislého audítora o audite
účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2019 obce Cabov a Dodatok správy
audítora o overení výročnej správy s účtovnou závierkou poslanci obdŕžali elektronickou
formou.
Návrh na uznesenie k bodu č.7:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.

BERIE NA VEDOMIE

1/ Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia
za rok 2019 obce Cabov a Dodatok správy audítora o overení výročnej správy s účtovnou
závierkou.
Hlasovanie k bodu č.7:
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu 8 - „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020“,
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Alena Lengelová doručila Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2020 dňa 15.05.2020. Plán bol následne vyvesený na úradnej informačnej tabuli a na webovej
stránke Obce Cabov.
Návrh na uznesenie k bodu č.8:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A.

SCHVAĽUJE :
1/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020

Hlasovanie k bodu č.8:
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, 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. Michala Orosiho bytom Cabov 98,
Starosta obce predložil poslancom OZ kúpnopredajnú zmluvu medzi obcou a p. Michalom
Orosim, ktorú je potrebné schváliť uznesením.
Návrh na uznesenie k bodu č. 9:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov v zmysle ust. 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
A.
SCHVAĽUJE kúpnu zmluvu na predaj týchto geometrickým plánom vypracovaným
Martinom Velčkom – ZEMWELL, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou č.
35344741 -42/2006 zo dňa 18.12.2006 oddelených častí pozemkov:
-

-

-

odčlenených častí: o výmere 147 m² (diel 5) a o výmere 2 m² (diel 6) od pôvodného
pozemku registra E KN parcelné číslo 913/1, druh pozemku: Vodné plochy o výmere
6842 m², kat. územie: Cabov, LV č. 468
odčlenenej častí o výmere 6 m² (diel 7) od pôvodného pozemku registra E KN parcelné
číslo 915/1, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 5542 m², kat. územie: Cabov, LV
č. 468
odčlenených častí: o výmere 102 m² (diel 8), o výmere 11 m² (diel 9), o výmere 185
m² (diel 10), o výmere 16 m² (diel 11), o výmere 6 m² (diel 12), o výmere 1 m² (diel
13) od pôvodného pozemku registra E KN parcelné číslo 920, druh pozemku: Ostatné
plochy o výmere 479 m², kat. územie: Cabov, LV č. 468

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: geometrickým plánom oddelené časti pozemkov užíva
nadobúdateľ cca 40 rokov, sú nadobúdateľom oplotené, majú nízku výmeru, obec ich dlhodobo
neužíva a sú pre obec nepotrebné
na kupujúceho: Michala Orosiho, nar. 20.11.1976, bytom 094 14 Cabov 98
za kúpnu cenu: podľa znaleckého posudku č. 48/2020 vypracovaného dňa 14.03.2020
znalcom Ing. Mariánom Onderkom, Veterná 986, 093 03 Vranov nad Topľou vo výške 1 570,00
EUR
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku obce na kupujúcich 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Hlasovanie k bodu č.9
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.
K bodu 10 - Rozpočtové opatrenie č.1/2020,
Starosta obce vyzval Ing. Mardžejovú, aby oboznámila poslancov OZ s RO.č.1 – z dôvodu
zamestnania na projekt p. Nemčíka Vladimíra spoluúčasť obce 5% na dobu určitú 9 mesiacov.
Ing. Mardžejová oboznámila poslancov OZ s položkami rozpočtového opatrenie, ktoré zahŕňa
navýšenie príjmových aj výdavkových položiek – refundácia nákladov z ÚPSVaR, presun
rozpočtovaných finančných prostriedkov pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové
výdavky čo predstavuje 5% spoluúčasť obce.
Návrh na uznesenie k bodu č. 10:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A.

SCHVAĽUJE
1/ Rozpočtové opatrenie č.1/2020

Hlasovanie k bodu č.10:
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 11 - Prerokovanie žiadosti p. Mgr. Michala Wurlla o odpredaji časti obecného
pozemku na parcele C KN 310/1,
Pán starosta poslal poslancom žiadosť p. Mgr. Wurlla elektronickou formou. Taktiež dodal,
že bude potrebné vypracovať geometrický plán (250 €), návrh na vklad (66€), pripraviť kúpnu
zmluvu (100€), znalecký posudok (115€) Spolu výdaj cca: 531€ a predmetnú parcelu
o výmere 109,53 m² bude možné predať za cca 400€. Čiže čistý zisk obce bude mínus - 131
€. Tento predaj nebude v súlade s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Nebude v súlade s hospodárnym naložením obecného majetku. Pán starosta
otvoril diskusiu a dal slovo p. Mgr. Wurllovi, ktorý predniesol svoj zámer s danou parcelou.
P. Mgr. Wurll má zámer s danou parcelou vybudovanie príjazdovej cesty ku svojmu
pozemku. P. Ing. Hric navrhol, že bude za odpredaj pozemku v prípade, ak všetky náklady
zaplatí p. Mgr. Wurll. P.Mgr. Wurll súhlasil s danými podmienkami, že všetky náklady budú
na jeho ťarchu. Taktiež prisľúbil, že na danej ploche vytvorí parkovisko pre 4 autá, kde budú
môcť parkovať aj návštevníci cintorínu (v prípade pohrebu a pod.).
Návrh na uznesenie k bodu č. 11:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.

PREROKOVALO :

1/ žiadosť p. Mgr. Michala Wurlla o odpredaji časti obecného pozemku na parcele C
KN 310/1 s kladným výsledkom
B.

SCHVAĽUJE:

1/ spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov osobitného
zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a to predaj:
-

novovytvoreného pozemku, ktorý vznikne odčlenením časti o výmere 109 m2
z pôvodného pozemku registra C KN parcelné číslo 310/1, druh pozemku: trvalý trávny
porast o výmere 355, zapísaného na LV č. 468, katastrálne územie: Cabov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: vybudovanie novej šikmej prístupovej cesty na
pozemok registra C KN parcelné číslo 312, orná pôda o výmere 3305, 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 nadobúdateľa : Mgr. Michala Wurll, 094 14 Cabov 43
za kúpnu cenu: podľa znaleckého posudku
Celkový počet poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na hlasovaní: 3
Hlasovanie k bodu č.11:
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa
na kupujúceho 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Návrh bol prijatý.

K bodu 12 - Informácia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou
dotácie v rámci PROGRAMU OBNOVY DEDINY na rok 2020
Pán starosta vyzval Ing. Dominiku Popaďákovú aby poskytla bližšie informácie k získanej
dotácii v rámci Programu obnovy dediny na rok 2020. Ing. Dominika Popaďáková
oboznámila poslancov so získanou dotáciou vo výške 3315,72€ a odprezentovala, čo sa
v rámci projektu obstará. (Traktorová kosačka VARI, 2x kompostovisko s príslušenstvom –
teplomer, geotextília, štrk, cement; 2x vonkajšie drevené koše na separovaný odpad). Starosta
ďalej informoval o probléme s umiestnením kompostovísk z princípu toho, že sa plánuje
umiestnenie kompostovísk na parcele C KN 363, kde však je vlastníkom obec aj

gréckokatolíska cirkev. Ďalej starosta informoval o zaslaní žiadosti na biskupský úrad
v Prešove o odkúpenie pozemku.
Návrh na uznesenie k bodu č. 12:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.

BERIE NA VEDOMIE

1/ Informáciu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
v rámci Programu obnovy dediny na rok 2020

Hlasovanie k bodu č.12:
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 13 - Informácia o investičnom zámere VSD v obci Cabov
Pán starosta zaslal potrebné materiály poslancom elektronickou formou. Starosta informoval
o tom, že bude zvolané stavebné konanie, potrebné pre daný zámer, aby sa rekonštrukcia
vôbec mohla realizovať. Predmetom stavby je rekonštrukcia časti nadzemného vedenia NN
a rekonštrukcia domových prípojok podľa situácií. Termín realizácie rekonštrukcie VSD rok
2021.
Návrh na uznesenie k bodu č. 13:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.

BERIE NA VEDOMIE
1/ Informáciu o investičnom zámere VSD v obci Cabov

Hlasovanie k bodu č.13 :
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 14 - Informácia od spoločnosti TELEKOM – obec Cabov je zahrnutá v pláne
rozširovania optickej siete
Pán starosta avizoval, že ľady sa pohli aj napriek negatívnym vyjadreniam spred pol roka.
Povedal, že bol mailom informovaný a zároveň telefonicky konzultoval s Ing. Bajkomšpecialistom investičných projektov spoločnosti TELEKOM. Bol uistený že aj v našej obci
plánujú rozširovať optickú sieť. Najprv musia ukončiť susednú obec Davidov, kde majú
stanovený termín ukončenia stavby. Problém stavebný úrad s p. Ščerbovou a VVS .
Návrh na uznesenie k bodu č. 14:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.

BERIE NA VEDOMIE
1/ Informáciu od TELEKOMU, že obec Cabov je v pláne rozširovania optickej siete

Hlasovanie k bodu č.14 :
Za: 3 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu 15 - Diskusia- Rôzne
V diskusii dal slovo pán starosta Ing. Dominike Popaďákovej – ako poverenej osobe k SODB
2021 – sčítanie obyvateľov, domov a bytom 2021. Ing. Dominika Popaďáková poprosila
poslancov o súčinnosť ohľadom poskytnutia informácii o domoch kvôli nedostatkom od
posledného sčítania v roku 2011.
Ďalej starosta informoval o odbornej príprave na prevádzkovanie pohrebiska. Bude treba
vybrať zodpovednú osobu, ktorá sa vyškolí a bude k dispozícii pre potreby obce. Ďalej sa
diskutovalo ohľadom služobného auta SEAT, z dôvodu, že opravy začínajú byť
nerentabilitné, čo značí značný problém. Bude potrebné zakúpenie nového automobilu.
V závere starosta informoval o hudbe vo wecku, kancelárii starostu a sekretariáte.

K bodu 16 - Návrh na uznesenie
Starosta obce Viliam Popaďák požiadal zapisovateľku zápisnice Ing. Dominiku Popaďákovú
aby predniesla návrhy na uznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove
konaného dňa 02.06.2020.

K bodu 17 - Záver
V samom závere sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na rokovaní. Zaželal im a ich
rodinám hlavne zdravie.
Zasadnutie ukončené o 19:00 hod

V Cabove dňa: 03.06.2020
Viliam Popaďák
starosta obce

Michal Orenič
overovateľ

Ing. Peter Hric
overovateľ

Ing. Dominika Popaďáková
zapisovateľka

