Obec Cabov
Obecný úrad Cabov č.126, 09414Sečovská Polianka,IČO:00332283,DIČ: 2020640897

ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Cabove zo dňa 16.03.2021
Začiatok zasadnutia: 16:30 hod.
Prítomní:
Ospravedlnení: - - - Starosta:
Viliam Popaďák
Poslanci OZ: Mgr. Radoslav Hanusin
Ing.Peter Hric
Michal Orenič
Mikuláš Nemčík
Lukáš Horváth

Starosta obce Viliam Popaďák 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 5 poslanci, teda
zasadnutie OZ je v zmysle § 12 ods.7 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznášaniaschopné.
Ad 1) PROGRAM ZASADNUTIA

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Cabove otvoril a viedol Viliam Popaďák starosta obce. V
úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.Starosta obce oboznámil
všetkých prítomných s návrhom programu rokovania 19.zasadnutia.
Starosta predniesol návrh programu
Návrh programu:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Informácia o plnení uznesení OZ,
4. Schválenie: Žiadosti o zmenu stavby pred dokončením stavby- Zvýšenie energetickej efektívnosti
a využitie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Cabov,
5. Obecný vodovod - poruchovosť – riešenie aktuálneho stavu vodovodu,
6. Schválenie zámeru obce odkúpenie parciel CKN 199/1, EKN 9, CKN 206/3 a EKN 258, pre
potreby stavebného povolenia k projektovej dokumentácie Vjazd na pozemok – oprava
premostenia,
7. Oznámenie funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
8. Informácia o prevzatí listinných hromadných akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
a. s. z dôvodu výmazu zaknihovaných akcií Spoločnosti z účtov vedených v centrálnom
depozitári,
9. Informácia o vytriedenosti komunálnych odpadov v obci Cabov za rok 2021,
10. Stanovenie termínu akcie ,,Jarné upratovanie obce Cabov“ pri príležitosti Dňa Zeme,
11. Diskusia – Rôzne,
12. Návrh na uznesenie,
13. Záver
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Starosta obce dal hlasovať k takto navrhovanému programu. K návrhu neboli vznesené námietky.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 1
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A.SCHVAĽUJE
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.

Ad 2) Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Starosta obce určil zapisovateľa zápisnice pani Mgr.Adriana Vaľovčinovú. Za overovateľov zápisnice
určil p. Horvátha Lukáša a Michala Oreniča
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 2
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
2

A.SCHVAĽUJE
 1. Zapisovateľa: Mgr.AdrianuVaľovčinovú

2. Overovateľov zápisnice: p.Lukáša Horvátha, MichalaOreniča
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý

Ad 3) Informácia o plnení uznesení
Starosta obce predniesol uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a skonštatoval, že Uznesenia zo
18. zasadnutia OZ sú splnené.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 3
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
 1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
0
0

Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth

Návrh bol prijatý
Ad 4)Schválenie: Žiadosti o zmenu stavby pred dokončením stavby- Zvýšenie energetickej
efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Cabov,spojenej so
zabezpečením inžinierskej činnosti a verejného obstarávania
Starosta informoval poslancov o zmene k danému projektu:
Stanovili sme si prioritu tohto roku opraviť poškodenú fasádu s konečnou povrchovou úpravou.
Vzhľadom k tomu, že stavebné povolenie číslo SP-654/101/2015 zo dňa 26.1.2016, ktoré
právoplatnosť nadobudlo 26.1.2016 bolo potrebné upraviť projektovú dokumentáciu podľa platnej
legislatívy.
Navrhovaná zmena stavby pred dokončením - upravenú projektovú dokumentáciu elektronicky poslal
starosta poslancom OZ k preštudovaniu. Súčasťou zmeny stavby bude realizácia a montáž vstupných
schodísk a rampy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu na obecný úrad a kultúrny dom, montáž
vonkajších vstupových dvojkrídlových dverí, montáž prístrešku nad vstupom do kultúrneho domu a
obecného úradu, montáž exteriérových svetiel na fasádu objektu, montáž zvislých rozvodov
bleskozvodu, spätná montáž zvislých zvodov dažďovej vody zo strechy objektu, montáž parapetov,
montáž nástennej nosnej konštrukcie na spätné ukotvenie telekomunikačných rozvodov, spätná montáž
rozvodov zemného plynu umiestnených na fasáde objektu obecného úradu a kultúrneho domu, montáž
omietok na vydutých plochách fasády, spätná montáž zvislých a vodorovných kanalizačných
rozvodov, spätná montáž drobných častí a súčastí, ktoré boli na fasáde budovy pred realizáciu
stavebných úprav, už spomínanú montáž kontaktného zatepľovacieho systému, montáž okapového
chodníka z bieleho riečneho štrku, montáž zvislého priečlového požiarneho rebríka a osadenie a
montáž oplechovania atikypofóliovým plechom.
Dôvodom týchto zmien: Z nedostatku finančných prostriedkov potrebných na realizáciu diela.
Pôvodný projekt spĺňal podmienky nastavenia výzvy z eurofondov, ktoré obci Cabov neboli pridelené.
Musíme prepracovať projektovú dokumentácie aby spĺňala podmienky. Cena za prepracovanie
projektovej dokumentácie je 2520 € s DPH.
Starosta povedal, že po schválení Zmeny stavby pred dokončením zverejníme výzvu zákazky s nízkou
hodnotou zadávanú podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na uskutočnenie hore uvedených prác na webovej stránke obce v sekcii verejné
obstarávanie.
Poslanci súhlasili s takto upravenou projektovou dokumentáciou a realizáciou stavby a pripomenuli,
že netreba zabudnúť na predprípravu klimatizačných jednotiek. Je potrebné prekonzultovať tieto
návrhy s projektantom.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 4
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. SÚHLASÍ:
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1. So žiadosťou o zmenu stavby pred dokončením stavby Zvýšenie energetickej efektívnosti
a využitie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Cabov spojenej so zabezpečením
inžinierskych činnosti a verejného obstarávania
B. SCHVAĽUJE:
2. Cenu za prepracovanie projektovej dokumentácie 2520,00 €

C. POVERUJE:
1. Starostu obce s prípravou a zabezpečením procesu súťažných podkladov podľa §117 zákona
č.343/23015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
horeuvedený zámer.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

5
0
0
0

Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth

Návrh bol prijatý

4

Ad 5)Schválenie zámeru obce odkúpenie parciel CKN 199/1, EKN 9, CKN 206/3 a EKN 258, pre
potreby stavebného povolenia k projektovej dokumentácie Vjazd na pozemok – oprava
premostenia
Starosta informoval poslancov, že vzhľadom k tomu, že už prebehlo dodatočné dedičské konanie
23.2.2022 a je vydané právoplatné uznesenie a čaká sa na zápis vlastníckeho práva Katastrálneho
odboru vo Vranove n/T do katastra nehnuteľností. Po schválení tohto zámeru na odkúpenie pozemkov
musíme dať vypracovať geometrický plán a znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty
parciel. Starosta navrhol odkúpiť aj parcelu EKN 8, z dôvodu zámeru obce o rekonštrukcii obecného
vodovodu. Poslanci súhlasili aj s odkúpením parcely EKN 8.
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 5
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. SCHVAĽUJE
1. Zámer obce odkúpiť parcely pozemkov do vlastníctva a to CKN 199/1, EKN 8, EKN9, CKN
206/3 a EKN 258,
B. POVERUJE
2. Starostu obce
Pripraviť podkladové materiály
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a) Geometrický plán
b) Znalecký posudok
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatí
Ad 6) Obecný vodovod - poruchovosť – riešenie aktuálneho stavu vodovodu
Starosta obce Viliam Popaďák7.1.2022 pozval správcu obecného vodovodu Ing. Leška, p. Kočiša
a poslancov OZ na stretnutie OcÚ konzultovali stav obecného vodovodu a vodojemu. (Mali sme
nepríjemnú poruchu na obecnom vodovode pred č. d. 87 celé vianočné sviatky). – je potrebné riešiť
obecný vodovod. V skutočnosti nemáme žiadnu projektovú dokumentáciu, vieme z rozprávania
starších občanova a podľa kroniky, že vodovod sa začal budovať pre družstvo okolo roku 1961. Neskôr
asi v roku 1964 v obci. Žiadali sme Roľnícko-obchodné družstvo v Seč. Polianke, Štátny
archív Michalovce a Vranove n/T o pomoc – výsledok: nemajú žiadnu dokumentáciu v archíve
o našom vodovode. Tak v takomto prípade je potrebné pripraviť porealizačné zameranie celej
vodovodnej siete, aby sme trasu mali podchytenú a bolo podkladom pre prípravu projektovej
dokumentácii pre rekonštrukciu obecného vodovodu.
Stav obecného vodovodu – častá poruchovosť. Máme 2 možnosti – ponúknuť vodovod do vlastníctva
VVS a.s. ( týmto krokom by sa obec nevyčerpávala z vlastných finančných zdrojov) alebo nechať
vodovod vo vlastnej správe – čo je veľmi nákladné pre obec. Poslanci OZ sa zhodli – nechať vodovod
vo vlastnej správe. Ak by sa riešila oprava verejného vodovodu, bude ideálne viest trasu okolo fary,
preto je potrebná kúpa pozemku. /pozemok potrebujeme kúpiť od p. Šalátovej CKN 206/1/.
- K riešeniu daného bodu vstúpila do zasadacej miestnosti pani Marta Šalátová. (vid prezenčná
listina). Poslanci OZ ubezpečili p. Šalátovú že obec má zámer odkúpiť jej nehnuteľnosť p.č.
CKN 206/1, ale momentálne obec má prioritu rekonštrukcia KD a ,,Vjazd na pozemok oprava
premostenia“ pri fare + odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce EKN8, EKN 9, CKN 199/1,
CKN 206/3 a EKN 258, z dôvodu získania stavebného povolenia ku stavbe ,,Vjazd na
pozemok- oprava premostenia“ v obci Cabov.
Poslanci sa predbežne zhodli, že ak by došlo kúpe pozemku p. Marty Šalátovej CKN 206/1, prevod
finančných prostriedkov by sa realizoval v dvoch platbách- podľa finančnej situácie obce – p. Marta
Šalatová súhlasila s návrhom.
- Starosta povedal, že šetríme finančné prostriedky, ale nevie zaručiť či Ministerstvo financií
resp. vláda sa bude riadiť podľa schváleného rozpočtu verejnej správy na rok 2022.. Pochybuje
že podielové dane budú pripisované na účty samospráv mesačne, tak ako to bolo schválené
vládou pri tvorbe rozpočtu. V rozpočte máme peknú finančnú rezervu. Poslanci OZ sa zhodli
že celková situácia na Slovensku je zlá, 2 roky Covidu zanechalo na občanov negativizmus,
ľudia sú podráždení, aktuálne nepridáva nič pozitívneho vojna na Ukrajine.
Poslanci, v rámci riešenia tejto situácie, zahrnuli aj možnosť úveru približne v hodnote 10 000,-EUR.
Starosta sa vyjadril, že k rekonštrukcii obecného vodovodu bude tak či tak potrebná projektová
dokumentácia. Mohli by sme žiadať finančné prostriedky z európskych fondov ( hoc celá európska
únia bude tlačiť financie do Ukrajiny a pravdepodobne všetky financie z Plánu obnovy budú zrušené
– takže na pomoc od štátu sa nemôžme spoliehať). Padol návrh, aby sme rekonštruovali vodovod vo
vlastnej réžii po etapách– pomohol by nám p. Ján Kočiš, ktorý má oprávnenie na vykonávanie
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vodárenských opráv. Bolo by vhodné aby obec z ušetrených vlastných finančných zdrojov každoročne
vymenila určitú časť trasy – po etapách.
Bude to mať za následok, že obec bude musieť ešte viac šetriť a nie míňať financie formou dotácií
a organizovaním kultúrno-spoločenských a športových podujatí.
Voda je vzácnosť - voda je život. Tá naša cabovská voda spĺňa všetky parametre kvality. Svedčia o tom
protokoly o skúške vody zo skúšobného laboratória ktorá sa vykonávajú 4 x do roka + náhodné odbery
RUVZ. My ako vlastník vodovodu musíme spĺňať všetky podmienky, čo sa týka kvality vody,
chlórovanie, rozbory vody – tak ako vodná nádrž Stariná, čo obec stojí nemalé finančné prostriedky.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu .
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 6
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Havarijný stav obecného vodovodu
2. Vysporiadanie pozemkov v intraviláne obce na nové trasovanie obecného vodovodu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
4
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík,LHorvath
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.

6

Ad 7) - Oznámenie funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov podľa ústavného
zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona 545/2005 Z.z.
Starosta podal Majetkové priznanie 14.3.2022.
Starosta obce oznámil poslancom OZ, že ,,Oznámenie funkcií, zamestnaní činností a majetkových
pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ doručil na podateľňu obecného
úradu dňa 14.03.2022 , pod číslom OCU – CA- S2022/00042 kde je oznámenie zaevidované v pošte
a odovzdal predsedovi komisie Ing. Petrovi Hricovi kópiu oznámenia.

NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 7
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Odovzdanie oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov podľa ústavného
zákona č.357/2004 Z.z.o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. predsedovi komisie Ing. Petrovi Hricovi.

Tel.:057/4880642

www.cabov.sk

info@cabov.sk

Obec Cabov
Obecný úrad Cabov č.126, 09414Sečovská Polianka,IČO:00332283,DIČ: 2020640897

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.

Ad 8) Informácia o prevzatí listinných hromadných akcií Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a. s. z dôvodu výmazu zaknihovaných akcií Spoločnosti z účtov vedených v
centrálnom depozitári
Obecný úrad je vlastníkom cenných papierov - akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
a to 2204ks po 33 EUR/1ks. Obec ich eviduje vo svojom majetku. Valné zhromaždenie VVS, na
základe iniciatívy Klubu akcionárov VVS prijalo uznesenie o tom, že akcie VVS budú mať listinnú
podobu. To znamená, že už nebudeme musieť platiť žiadne poplatky banke za to, že vlastníme akcie
VVS. Náš účet cenných papierov spravovala VUB a.s., Za tento účet sa raz ročne platil poplatok cca
200,-EUR
Hromadná akcia v listinnej podobe bola prevzatá 8.2.2022 vo Vranove nad Topľou, keďže patríme pod
územnú pôsobnosť VVS, a.s. závodu Vranov nad Topľou
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 8
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Informáciu o prevzatí listinných hromadných akcií Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s. z dôvodu výmazu zaknihovaných akcií Spoločnosti z účtov vedených
v centrálnom depozitári. Obec Cabov vlastní 2204ks akcií.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.

Ad 9) Informácia o vytriedenosti komunálnych odpadov v obci Cabov za rok 2021,
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Starosta obce skonštatoval, že v roku 2021 sme v našej obci vytriedili odpad na úrovni 59,06%. ( pre
porovnanie s minulým rokom t.j.2020 sme mali vytriedenosť 35,45%). Starosta pripomína a dáva na
vedomie občanom, že od percenta vytriedenosti komunálneho odpadu je stanovený poplatok obce za
1 tonu komunálneho odpadu. Žiada občanov, aby železo, batérie a elektro odpad nedávali a nepredávali
neregistrovaným obchodníkom“, ale odovzdávali elektro odpad certifikovaným registrovaným
firmám.
Starosta informoval poslancov o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace
s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov podľa nariadenia vlády SR č.330 zo 6.
novembra 2018.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) NA
SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok
1 x ≤ 10
33 €/t
10 < x ≤ 20
30|€/t
20 < x ≤ 30
27€/t
30 < x ≤ 40 za roku 2020
cena za tonu 22€/t
40 < x ≤ 50
18€/t
50 < x ≤ 60 za rok 2021
cena za tonu 15€/t
x > 60
11€/t
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NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 9
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Informácia o vytriedenosti komunálnych odpadov v obci Cabov za rok 2021 .Vytriedenosť
v obci je 59,06%
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.

Ad 10)Stanovenie termínu akcie ,,Jarné upratovanie obce Cabov“ pri príležitosti Dňa Zeme
Obec organizuje obecnú akciu„ Jarné upratovanie“, poslanci sa zhodli na predbežnom termíne
23.4.2022

Tel.:057/4880642

www.cabov.sk

info@cabov.sk

Obec Cabov
Obecný úrad Cabov č.126, 09414Sečovská Polianka,IČO:00332283,DIČ: 2020640897

Ing.Hric – len pripomenul, že obecná akcia „Jarné upratrovanie“ je pre všetkých občanov, ktorí
chcú pomôcť vyčistiť chotár obce od odpadu všetkých veľmi radi privítame, ale obecná akcia
nemá slúžiť na to aby si niektorý občania cez obecnú akciu robili prezentáciu svojej osoby .
NÁVRH NA UZNESENIE K BODU 9
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Predpokladaný termín obecnej akcie „Jarné upratovanie“ na 23.4.2022.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Za:
5
Mgr.R.Hanusin, Ing.P.Hric, M.Orenič, M.Nemčík, L.Horváth
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0

Návrh bol prijatý.
Ad 11) Diskusia – Rôzne,
Starosta informoval poslancov :
- Parkovisko pri dome smútku bolo poškodené, poslanci sa zhodli, že je potrebné parkovisko dať
do pôvodného stavu. Starosta poprosil o pomoc p. Michala Oreniča – ten sľúbil pomoc.
- Zástupca starostu Ing.Peter Hric prezentoval požiadavku občana, ktorý si žiadal optický internet od
spoločnosti TELEKOM. Starosta skonštatoval, že požiadavka na optický internet bola opätovne
zaslaná vo februári 2022 na spomínanú spoločnosť, aby obec Cabov zaradili do projektu napojenia na
optický internet. Vyjadrenie spoločnosti sme do dnešného dňa neobdŕžali.
- Dňa 14.3.2022 v čase o 15:11 hod bolo prijaté oznámenie od operačného dôstojníka z Prešova
o vzniknutom požiari v katastri obce Cabov. Horel trávovitý porast v časti Úvrate. Vďaka hasičom
z Vranova n/T, dobrovoľným hasičom z obcí: Cabov, Davidov a Seč.Poliankasa požiar podarilo
uhasiť. Z našej obce boli pri zásahu do 20 minút od vyhlásenia požiaru 9 členovia – dobre že ich máme.
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán...Oheň sa nedá ukontrolovať hlavne v prípade vetra napomôže
k rozsiahlemu požiaru, kde môže ohroziť obývané časti. Vypaľovanie trávy je nie len protizákonné ale
aj nebezpečné, nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom. Ľudia sú nepoučiteľní...
Ad 12)Návrh na uznesenie
Starosta obce požiadal zapisovateľku, aby predniesla návrh uznesenia.
Ad 13) Záver
Starosta obce sa v samom závere poďakoval za účasť na rokovaní.

Ukončenie zasadnutia: 18:30 hod.
Zapísal: Mgr.Adriana Vaľovčinová
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Obec Cabov
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Overovatelia zápisnice:
Lukáš Horváth
Michal Orenič

V Cabove, 16.03.2022
Viliam Popaďák
starosta obce
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