Obecné zastupiteľstvo obce Cabov
Z Á P I S N I C A
Z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov konaného
dňa 23.11.2020 v zasadačke OcÚ.

Prítomní: starosta obce:

- Viliam Popaďák

poslanci OZ:
-

Mgr. Radoslav Hanusin

-

Ing. Peter Hric

-

Michal Orenič

-

Mikuláš Nemčík

-

Lukáš Horváth

zapisovateľka:

-

Ing. Tatiana Mardžejová

hlavný kontrolór:

-

Mgr. Alena Lengelová - ospravedlnená

Začiatok o 16:45 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 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.

PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Informácia o plnení uznesení OZ.
4. Rozpočtové opatrenie č.2/2020.
5. Prerokovanie stanoviska Ekonomickej rady pri Gréckokat. arcibiskupstve Prešov.
6. Odloženie petície doručenej dňa 19.8.2020 z dôvodu neodstránených nedostatkov.
7. Stanovenie termínu na vykonanie inventarizácii majetku.
8. Stanovenie termínu na uskutočnenie odpočtu vodomerov.
9. Pandémia COVID 19 –informácia o celoplošnom testovaní.
10. Diskusia – Rôzne.
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver.
K bodu 1 Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom programu rokovania 12.zasadnutia.
Návrh na uznesenie k bodu č. 1:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
SCHVAĽUJE
1/ Program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove
Hlasovanie: k bodu č.1:
Za: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mgr. Radoslav Hanusin,
p. Mikuláš Nemčík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 2- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa zápisnice určil starosta Ing. Tatianu Mardžejovú.
Za overovateľov zápisnice určil p. Mikuláša Nemčíka a p. Michala Oreniča.
Návrh na uznesenie k bodu č. 2
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A.

URČUJE
1/ Ing. Tatianu Mardžejovú za zapisovateľku zápisnice z 12. zasadnutia OZ
2/ p. Mikuláša Nemčíka a p. Michala Oreniča za overovateľov zápisnice
z 12. zasadnutia OZ

Hlasovanie k bodu č. 2:
Za: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mgr. Radoslav Hanusin,
p. Mikuláš Nemčík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
1/ Uznesenia zo 11. zasadnutia OZ sa plnia priebežne .
Návrh na uznesenie k bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A.

BERIE NA VEDOMIE
1/ kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

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

K bodu 4 – Rozpočtové opatrenie č.2/2020
Starosta obce vyzval Ing. Mardžejovú, aby oboznámila poslancov OZ s RO.č.2 – z dôvodu
zamestnania jednej pracovníčky v MŠ na projekt „Praxou k zamestnaniu“ na dobu určitú 9
mesiacov bolo potrebné navýšenie mzdových položiek o výšku refundácie na príjmovej aj
výdavkovej strane. Vzhľadom ku končiacemu sa účtovnému obdobiu je zároveň potrebný
presun fin. prostriedkov z položiek kde vznikla rezerva do položiek rozpočtu s navýšenými
výdavkami. Medzi také patrí napr. zhotovenie projektovej dokumentácie na „odstavnú plochu
pred MŠ“, zvýšené náklady v položke všeobecný materiál spojené s celoplošným testovaním
na COVID 19, údržbu miestnej komunikácie, údržbu vodojemu.
Návrh na uznesenie k bodu č. 4
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A. SCHVAĽUJE
1/ Rozpočtové opatrenie č.2/2020.

Hlasovanie k bodu č. 4 :
Za: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mgr. Radoslav Hanusin,
p. Mikuláš Nemčík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 5 – Prerokovanie stanoviska Ekonomickej rady pri Gréckokatolíckom
arcibiskupstve Prešov
V mesiaci jún tohto roka obec Cabov požiadala Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
o vyjadrenie k záujmu obce o odkúpenie parcely CKN 363 k.ú. Cabov. Otec duchovný p. Mgr.
Michal Kočiš doručil obci vyjadrenie ekonomickej rady, ktoré starosta preložil poslancom OZ.
Ekonomická rada sa vyjadrila, že odporúča prerokovanie žiadosti - otca duchovného p. Mgr.
Michala Kočiša so zástupcami obce. Mgr. Hanusin navrhol, aby sa pripravili možnosť
odčlenenia pozemku, zároveň p. Ing. Hric doplnil, že je potrené zorganizovať osobné stretnutie
s p. Mgr. Michalom Kočišom na predmetnej parcele a prebrať s ním dané možnosti rozdelenia
pozemku. Poprípade, po uvoľnení momentálnych opatrení osobne navštíviť Gréckokatolícke
arcibiskupstvo v Prešove. Pán poslanec Horváth uviedol, že v prípade, že sa strany nedohodnú
na predaji navrhnúť dlhodobý prenájom za podmienok vyhovujúcich obom stranám.
Návrh na uznesenie k bodu č.5:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A/ ODPORÚČA:
1/ Zorganizovať osobné stretnutie a prerokovanie rozdelenia predmetnej parcely CKN 363 v
k. ú. Cabov priamo na mieste s o. Mgr. Michalom Kočišom.
Hlasovanie k bodu č.5:
Za: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mgr. Radoslav Hanusin,
p. Mikuláš Nemčík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 6 – Odloženie petície doručenej dňa 19.8.2020 z dôvodu neodstránených
nedostatkov .
Materiál bol poslancom OZ doručený elektronickou formou. Dňa 27.08.2020 bola
doručiteľovi doručená výzva na odstránenie nedostatkov petície. Výzva obsahovala poučenie,
že v prípade, že do 30 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy uvedené nedostatky

petície nebudú odstránené, orgán verejnej moci v zmysle § 5 ods,4 posledná veta zák. č.
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, petíciu odloží.
Návrh na uznesenie k bodu č.6:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A/ ODKLADÁ
1/ petíciu doručenú dňa 19.08.2020 p. Jánom Sabolčákom, 094 14 Cabov 123, ktorej
predmetom je žiadosť o mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu
neoprávneného užívania obecného majetku pri kultúrnom dome za účasti predávajúcej,
kupujúceho, geodeta, ktorý zameriava pozemky a všetkých podpísaných, z dôvodu
neodstránenia nedostatkov petície v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na ich
odstránenie;
B/ UKLADÁ
1/ Obecnému úradu Cabov zverejnenie vybavenie petície v zmysle § 5 ods. 7 zák. č. 85/1990
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a to v lehote do 10 pracovných dní odo
dňa odloženia petície na webovej stránke obce.“
Hlasovanie k bodu č. 6 :
Za: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mgr. Radoslav Hanusin,
p. Mikuláš Nemčík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 7- Stanovenie termínu na vykonanie inventarizácii majetku
Poslanci OZ sa zhodli na vykonaní inventarizácie majetku najneskôr do 20.12.2020 .
Návrh na uznesenie k bodu č.7:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A/ UKLADÁ :
1/ Inventarizačnej komisii vykonať inventarizáciu majetku obce najneskôr do 20.12.2020.
Hlasovanie k bodu č.7:
Za: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mgr. Radoslav Hanusin,
p. Mikuláš Nemčík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

K bodu 8 - Stanovenie termínu na vykonanie odpočtu vodomerov
Poslanci OZ sa zhodli, že začnú vykonávať odpočet od 18.12.2020 do 20.12.2020. Údaje
odovzdať 21.12.2020 na OcÚ. Do konca roka obec si musí splniť povinnosť odovzdať odpočty
za rok 2020 na VUHM a SHMU.
Zároveň poslanci OZ pri odpočte vodomerov budú doručovať do každej domácnosti Čestné
prehlásenie o kompostovaní, ktoré bude potrebné vyplniť a podpísať vlastníkom domácnosti.
Je v platnosti zákon o odpadoch, kde ukladá obci povinnosť zaviesť systém triedenia biologicky
rozložiteľného odpadu z kuchýň a zo záhrad. Zákon stanovuje možnosť kedy sa zber BRKO
nemusí zaviesť a to ak obec preukáže, že 100% obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo
svojich domácich kompostoviskách. Ak nedosiahneme 100% pre tých ktorí nekompostujú bude
k dispozícii zberná nádoba a ich ročný poplatok za vývoz bude navýšený približne o 7 €. Práve
domáce kompostovanie považujeme v podmienkach našej obce za prirodzené. Kompostovaním
možno znížiť aj ekonomické zaťaženie obce spôsobované nesprávnym nakladaním s odpadmi.
Kompostovaním pomôžeme sebe aj životnému prostrediu.
Návrh na uznesenie k bodu č.8:
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A. SCHVAĽUJE :
1/ Termín: odpisu vodomerov od 18.12.2020 do 20.12.2020.
2/ Termín: odovzdať na OcÚ odpočty vodomerov 21.12.2020.
Hlasovanie k bodu č.8:
Za: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mgr. Radoslav Hanusin,
p. Mikuláš Nemčík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu 9 - Pandémia COVID 19 –informácia o celoplošnom testovaní
Starosta informoval poslancov OZ o I. a II. kole celoplošného testovania, ktoré sa uskutočnilo
v našej obci. Poďakoval sa zdravotníckemu personálu, administratívnym pracovníkom, DHZ
Cabov a dobrovoľníkom a všetkým ktorí sa zaslúžili o hladký priebeh týchto náročných dní.
Pravdou je že OS SR mali zabezpečiť zdravotníkov pre naše odberné miesto, ale realita bola
iná. Ešte 30.10.2020 o 8:00 hod sme nemali pridelený zdravotnícky personál. Nakoniec sa
starostovi podarilo zabezpečiť zdravotné sestry p. Moniku Hricovú a p. Zuzanu Velikú.
ŠTATISTIKA z I. a II. kola testovania – pripravila Ing. Dominika Popaďáková
I. kolo testovania: 31.10.2020 a 1.11.2020 (od 7:00 do 22:00)
II. kolo testovania: 7.11.2020 a 8.11.2020 (od 8:00 do 20:00)

Prvého kola testovania sa zúčastnilo 353 občanov, druhého kola testovania sa zúčastnilo 523
občanov. V žiadnom z dvoch kôl testovania sme nezaznamenali ani 1 pozitívny prípad na
ochorenie COVID-19.
V obci Cabov sa z celkového počtu 353 ľudí nechalo otestovať 209 občanov, ktorí majú TP v
obci Cabov. Ak si to premietneme percentuálne, dostaneme sa na hladinu 59,21%. Zvyšní
testovaní majú svoje trvalé bydlisko v inej obci ako je obec Cabov. Ide o 144 ľudí, čo je v
percentách 40,79%.
V druhom kole testovania sa prišlo otestovať 523 občanov – z toho 228 občanov majú trvalý
pobyt v obci Cabov (t.j. 43,59%). Zvyšní testovaní majú svoje trvalé bydliská mimo obce
Cabov – 295 občanov (t.j. 56,41%).
Návrh na uznesenie k bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov:
A.
BERIE NA VEDOMIE
1/ informácie a štatistiku z I. a II. kola celoplošného testovania v obci Cabov:
Hlasovanie k bodu č.9:
Za: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mgr. Radoslav Hanusin,
p. Mikuláš Nemčík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
K bodu - 10 Diskusia
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že na obecnom automobile sa končí platnosť emisnej
kontroly. Auto je poruchové a bolo by dobré zakúpiť nový automobil. Poslanci OZ navrhli
starostovi obce, aby pripravil nejaké možnosti a cenové ponuky pre ďalšie prejednanie.
K bodu 11 - Návrh na uznesenie
Starosta obce Viliam Popaďák požiadal zapisovateľku zápisnice Ing. Tatianu Mardžejovú, aby
predniesla návrh na uznesenie z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného
dňa 23.11.2020.

K bodu 12 - Záver
V samom závere sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na rokovaní.
Zasadnutie ukončené o 18:55 hod
V Cabove dňa: 23.11.2020

Viliam Popaďák
starosta obce

Mikuláš Nemčík
overovateľ

Michal Orenič
overovateľ
Ing. Tatian Mardžejová
zapisovateľka

