
Obecné zastupiteľstvo Obce Cabov 

 

              Z  Á  P  I  S  N  I  C  A  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Cabov konaného  

                              dňa 18.12.2018 v zasadačke OcÚ.  

  

Prítomní: starosta obce: -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ: -     Mgr. Radoslav Hanusin 

- Ing. Peter Hric 

- Mikuláš Nemčík  

- Michal Orenič  

- Lukáš Horváth - ospravedlnený 

   zapisovateľka:          -     Ing. Tatiana Mardžejová 

   hl. kontrolór obce: -     Mgr. Alena Lengelová 

 

  

 

Začiatok rokovania o 17:00 hod. 

 

   Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci 

poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že 

z celkového počtu 5 poslancov obecného zastupiteľstva, je prítomných 4 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. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Cabov 

  5. Potvrdenie o cene vody URSO 

  6. Prerokovanie žiadostí o finančný príspevok formou dotácie 

  7. Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2019,2020,2021 

  8. Schválenie rozpočtu na roky 2019,2020,2021 

  9. Poverenie zástupcu starostu obce 

10. Zriadenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 

11. Rozdelenie obvodov medzi poslancov OZ na opis vodomerov 

12. Diskusia - Rôzne 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver               

 

K bodu 1 Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom  programu rokovania 2. 

zasadnutia.  

Návrh na uznesenie k bodu č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A/ SCHVAĽUJE 

 program zasadnutia. 

 

Hlasovanie k bodu č.1: 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusina) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Za zapisovateľa zápisnice starosta určil Ing. Tatianu Mardžejovú 

 Za overovateľov zápisnice  p. Ing. Petra Hrica a p. Mgr. Radoslava Hanusina. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 2 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

 



A/ SCHVAĽUJE  

 za zapisovateľku Ing. Tatianu Mardžejovú 

 za overovateľov zápisnice p. Ing. Petra Hrica a p. Mgr. Radoslava Hanusina. 

 

Hlasovanie k bodu č. 2: 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusina) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení 

 

 Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia boli splnené. 

 

K bodu 4 –  Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

                      obce Cabov 

 

Nakoľko v prechádzajúcom volebnom období sa poslanci OZ vzdali nároku na odmeny je 

potrebné, aby sa prijali nové zásady upravujúce spôsob odmeňovania a vyplácania odmien 

poslancov OZ, členov komisií a zástupcu starostu obce. Poslanec OZ Mgr. Radoslav Hanusin 

sa ako zamestnanec v štátnej službe  písomne vzdal akéhokoľvek nároku na odmenu poslanca, 

člena a predsedu komisií.  

Návrh na uznesenie k bodu 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A/ SCHVAĽUJE  

Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Cabov.  

 

B/ BERIE NA VEDOMIE  

Vzdanie sa odmeny poslanca OZ Mgr. Radoslava Hanusina ako aj odmeny za predsedu 

Komisie verejného poriadku, ako aj člena Komisie o ochrane záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov 

 

Hlasovanie k bodu č. 4 : 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusina) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 – Potvrdenie o cene vody URSO 

Na základe skutočných výdavkov preukázaných obcou za rok 2017 bolo obci Cabov Úradom 

pre reguláciu sieťových odvetví vydané potvrdenie o cene vody č. 0007/2018/V-PC. 

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom bola stanovená na 

0,3040 €/m3. Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty a platila by od roku 2019. 

 



Návrh na uznesenie k bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 A/ SCHVAĽUJE 

cenu vody 0,3040 €/m3 od roku 2019. 

Hlasovanie k bodu č. 5 : 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusin) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6 -   Prerokovanie žiadostí o finančný príspevok formou dotácie 

Ako každý rok aj tento bolo obci doručených niekoľko žiadostí o poskytnutie dotácií, tieto 

žiadosti boli poslancom OZ poskytnuté k nahliadnutiu. Starosta požiadal poslancov, aby sa 

vyjadrili k predmetným žiadostiam a dohodli na výške poskytnutých dotácií.  

Návrh na uznesenie k bodu 6 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov  

 

A/ SCHVAĽUJE: 

  pridelenie finančných prostriedkov a to nasledovne: 

 CVČ Vranov nad Topľou pre záujmovú činnosť žiakov obce Cabov vo výške 15€ na 

rok na 1 dieťa 

 Gréckokatolíckej farnosti Cabov vo výške 500,-€ 

 DHZ Cabov vo výške 150,-€ 

 CVČ Jusková Voľa vo výške 30,-€ 

 

Hlasovanie k bodu č. 6: 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusina) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7 - Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2019,2020,2021 

 Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku p. Mgr. Alenu Lengelovú, aby predniesla 

svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Cabov na roky 2019,2020,2021. 

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

o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Cabov predložila 

OZ odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019,2020,2021. 

Poslanci OZ nemali ku stanovisku HK žiadne výhrady. 



Návrh na uznesenie k bodu 7: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

 A/ BERIE NA VEDOMIE 

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na roky 2019,2020,2021. 

K bodu 8 - Schválenie rozpočtu na roky 2019,2020,2021 

Návrh rozpočtu bol zverejnený podľa zákona min. 15 dní na úradnej tabuli a na webovej 

stránke obce. Tento návrh rozpočtu bol pripravený v spolupráci starostu obce a ekónomky 

obce. Pri zverejňovaní návrhu rozpočtu neboli stanovené výšky poskytnutých dotácia ani 

schválené zásady odmeňovania OZ. Po doplnení nasledujúcich zmien bude rozpočet 

zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a nákladov 161 434,61 €. 

Ing. Hric navrhol, aby sa do prípravy rozpočtu na nasledujúce roky mohlo zapojiť aj OZ, aby 

sa  pred schválením prediskutovali jednotlivé položky rozpočtu. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č.8: 

Obecné zastupiteľstvo obce  Cabov 

 

A/ SCHVAĽUJE: 

rozpočet obce Cabov na rok 2019 ako vyrovnaný bez výhrad. 

B/ UKLADÁ 

ekonómke obce Ing. Tatiane Mardžejovej zabezpečiť plnenie rozpočtu obce na rok 2019, 

mesačne sledovať príjmy a výdaje rozpočtu. V prípade akýchkoľvek zmien zabezpečiť 

prerokovanie so starostom obce a pre OZ pripraviť rozpočtové opatrenie. 

 

Hlasovanie k bodu č. 8: 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusina) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 9 - Poverenie zástupcu starostu obce 

Za svojho zástupcu starosta obce menoval p. Ing. Petra Hrica, ktorý funkciu prijal.  

Návrh na uznesenie k bodu 9: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov  

 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

menovanie zástupcu starostu p. Ing. Petra Hrica, ktorý menovanie prijal.  

 

K bodu 10 - Zriadenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 

Je potrebné zriadiť inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu, nakoľko ide o každoročnú 

povinnosť obce. Cieľom vyraďovacej komisie je, aby sme zbytočne neskladovali nepotrebné 



už opotrebené a nefunkčné veci a zariadenie. Potrebujeme určiť predsedu komisie a aspoň 

ešte 2 členov. 

Starosta navrhol: komisiu v zložení:     Viliam Popaďák  - starosta obce 

                             Ing. Peter Hric    - zástupca starostu 

                                                                Michal Orenič     -  poslanec OZ 

                                                                Mikuláš Nemčík  - poslanec OZ 

                                       pre MŠ - p. Zuzana Jabčanková – zamestnanec OcÚ 

Návrh na uznesenie k bodu 10: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov  

A/ VOLÍ : 

inventarizačnú a vyraďovaciu komisiu v tomto zložení na celé funkčné obdobie 2018-2022. 

B/ UKLADÁ: 

Komisii vykonať inventarizáciu dňa: 27.12.2018 

Hlasovanie k bodu č. 10: 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusina) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 11 - Rozdelenie obvodov medzi poslancov OZ na opis vodomerov 

 Je nutné do konca roka 2018 stanoviť termín odpisu  stavov domových vodomerov a rozdeliť 

si jednotlivé domácnosti. Starosta navrhol termín od 21. do 23.12. 2018. Poslanec OZ p. 

Orenič navrhol termín už od 20.12, nakoľko by bol pre neho viac vyhovujúci. Termín odpisu 

stavu vodomerov od 20.12 do 23.12.2018 vyhovoval všetkým prítomným poslancom.  Daný 

termín bude zverejnený na webovom sídle a vyhlásený v obecnom rozhlase, aby občania boli 

oboznámení a umožnili vstup k vodomerom. Zároveň starosta požiadal poslancov OZ, aby 

odovzdali karty stavov vodomerov najneskôr 27.12.2018  

 

Návrh na uznesenie k bodu 11:  

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ SCHVAĽUJE 

 termín odpisu stavu vodomerov od 20.12.2018 do 23.12.2018 a odovzdanie odpočtov na OcÚ 

do 27.12.2018  

 



B/ UKLADÁ 

starostovi obce zabezpečiť informovanosť obyvateľov o odpočte a to: vyhlásením v MR, 

vyvesením na úradnej tabuli a na webovej stránke obce 

Hlasovanie k bodu č. 10: 

Za: 4 (p. Mikuláš Nemčík , p. Michal Orenič, p. Ing. Peter Hric, p. Mgr. Radoslav Hanusina) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu12 - Diskusia - Rôzne 

Starosta obce a poslanci OZ prerokovali podrobnosti ohľadom pripravovaného 

reprezentačného plesu obce a stanovili termín uskutočnenia 26.01.2019 o 19:00 hod. v KD 

Cabov.  

Ako ďalší bod diskusie prerokovali renováciu starých stoličiek z KD. Ing. Peter Hric navrhol 

renovovať aspoň 50ks, ktoré sú v lepšom stave. Renovácia by zahŕňala prebrúsenie, nový 

náter a prečalúnenie. Na návrhu sa po diskusii zhodli všetci prítomní poslanci.  

 

 

K bodu 13 – Návrh na uznesenie  

 Zapisovateľka zápisnice Ing. Tatiana Mardžejová predniesla návrh na uznesenie z 2. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného dňa 18.12.2018. 

 

K bodu 15 – Záver  

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

zasadnutia a ukončil 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, zaželal všetkým pokojné 

a milostiplné sviatky.  

 

Zasadnutie ukončené o 19:35 hod.  

 

V Cabove dňa 18.12.2018                                

        Viliam Popaďák  

                    starosta obce 

 

 

 

............................              ............................. 

Mgr. Radoslav Hanusin              Ing. Peter Hric 

   overovateľ          overovateľ 

 

 

....................................... 

Ing. Tatiana Mardžejová 

    zapisovateľka 


