
Z Á P I S N I C A 

Z pätnásteho zasadnutia OZ v Cabove, konaného dňa 27.04.2017 

 

Prítomní: starosta obce -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ -     Peter Cenkner - ospravedlnený 

- Ing. Peter Hric  

- Tatiana Korytková 

- Lukáš Horváth 

- Rastislav Dugovský 

              hl. kontrolórka -     Anna Balintová 

   zamestnanci              -     Ing. Tatiana Mardžejová 

    

Začiatok rokovania o 18:00 hod. 

PROGRAM : 

  1.   Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ. 

  2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

  3.   Informácia o plnení uznesení OZ. 

  4.   Schválenie VZN č.4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

        odpadmi na území obce Cabov 

  5.   Schválenie VZN č.5/2017 o vydaní požiarneho poriadku obce Cabov 

  6.   Schválenie VZN č.6/2017  o chove a ochrane zvierat, o chove nebezpečných živočíchov 

        a o niektorých podmienkach držania psov 

  7.   Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017 

  8.   Správa kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Cabov za II.polrok 2016 

  9.   Informácia ohľadom plynofikácie budovy MŠ a klubu dôchodcov 

 10.   Informácia ohľadom KD    

 11.   Diskusia – rôzne  

 12.   Návrh na uznesenie 

 13.   Záver 



 

 Starosta obce p. Viliam Popaďák otvoril 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce. Konštatoval, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva a  15. zasadnutie je 

uznášaniaschopné.  

K bodu 1 -  Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom  programu rokovania         

15. zasadnutia.  

Návrh na uznesenie k bodu č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, Ing. Peter Hric, p. Rastislav Dugovský, 

  p. Lukáš Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Za zapisovateľku zápisnice starosta obce  určil Ing. Tatianu Mardžejovú. 

Za overovateľov zápisnice navrhol: - Ing. Peter Hric 

       - p. Lukáš Horváth  

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 2: 

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

za overovateľov zápisnice Ing. Petra Hrica a p. Lukáša Horvátha. 

          

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, Ing. Peter Hric, p. Rastislav Dugovský, 

  p. Lukáš Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení. 

 

Kontrolou plnenia bolo zistené:  

 

 Uznesenie č. 112-01/2017  -  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Cabov 

na 1. Polrok 2017. 



 Uznesenie č. 113-01/2017  – Schválenie VZN obce Cabov č.1/2017 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území obce Cabov. 

 Uznesenie č. 114-01/2017  –  Schválenie VZN obce Cabov č. 2/2017 k cene jedla pre 

zamestnancov materskej školy. 

 Uznesenie č. 115-01/2017 – Schválenie VZN č.3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce. 

 Uznesenie č. 116-01/2017 – Stanovisko obce Cabov k dodatočnému povoleniu stavby. 

 Uznesenie č. 117-01/2017 – Návrh na riešenie výmeny – rekonštrukcie strechy z dôvodu 

havarijného stavu na obecnom úrade a kultúrnom dome. 
 

Uznesenia z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. Uznesenie č. 117-

01/2017 – Návrh na riešenie výmeny – rekonštrukcie strechy z dôvodu havarijného stavu na 

obecnom úrade a kultúrnom dome zostáva v štádiu riešenia vzhľadom k stavu výzvy.  

 

 

K bodu 4 – Schválenie VZN č.4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce Cabov 

 

Materiály k všeobecnému záväznému nariadeniu obdŕžali poslanci obecného 

zastupiteľstva v elektronickej forme, e-mailom. Zároveň bol Návrh VZN zverejnený na 

webovej stránke obce a úradnej informačnej tabuli. Lehota na predloženie pripomienok bola 

stanovená do 13.03.2017, do tej doby mali poslanci OZ a obyvatelia obce možnosť vyjadriť 

svoje návrhy, postoje a pripomienky. Obecný úrad neobdŕžal žiadne pripomienky.  

 

Poslanci OZ nemali žiadne výhrady, zhodli sa na schválení predloženého VZN.  

 

Návrh na uznesenie k bodu 4: 

OZ v Cabove schvaľuje VZN č.4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Cabov. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, Ing. Peter Hric, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 5 - Schválenie VZN č.5/2017 o vydaní požiarneho poriadku obce Cabov 

 

Materiály k všeobecnému záväznému nariadeniu boli poslancom obecného 

zastupiteľstva zaslané v elektronickej forme, e-mailom. Zároveň bol Návrh VZN zverejnený 

na webovej stránke obce a úradnej informačnej tabuli. Lehota na predloženie pripomienok 

bola stanovená do 13.03.2017, do tej doby obecný úrad neobdŕžal žiadne pripomienky.  

 



Návrh na uznesenie k bodu 5: 

OZ schvaľuje: 

A) VZN obce Cabov č.5/2017 o vydaní požiarneho poriadku obce Cabov 

B) Vedúceho protipožiarnej hliadky obce a Vedúceho kontrolnej skupiny p. Jána 

Velikého. Členov: p. Slavomír Mendel, p. Dušan Ferenc ml. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, Ing. Peter Hric, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

K bodu 6 -  Schválenie VZN č.6/2017  o chove a ochrane zvierat, o chove nebezpečných 

                       živočíchov a o niektorých podmienkach držania psov 

 

 Materiály k všeobecnému záväznému nariadeniu boli poslancom obecného 

zastupiteľstva zasielané elektronicky. Starosta obce neobdŕžal z ich strany žiadne 

pripomienky a návrhy.  

 

 

Návrh na uznesenie k bodu 6: 

OZ schvaľuje VZN obce Cabov č.6/2017   o chove a ochrane zvierat, o chove nebezpečných 

živočíchov a o niektorých podmienkach držania psov. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, Ing. Peter Hric, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

   

K bodu 7 –  Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017 

      

 Poslanci obecného zastupiteľstva obdŕžali Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017 

(príloha č.1) elektronickou formou. Na zasadnutí starosta obce Viliam Popaďák požiadal 

zamestnankyňu Ing. Tatianu Mardžejovú, aby predniesla Návrh na rozpočtové opatrenie č. 

1/2016. Po prednesení návrhu a zodpovedaní otázok poslanci súhlasili s návrhom a nemali 

žiadne výhrady.  

 

  



Návrh na uznesenie k bodu 7: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2017. 

 

Hlasovanie: 

Za uznesenie: p. Tatiana Korytková, p. Peter Cenkner, p. Rastislav Dugovský, p. Lukáš  

            Horváth 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

  

K bodu 8 - Správa kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Cabov za ll. polrok     

                        2016. 

 

Starosta obce p. Viliam Popaďák poprosil hlavnú kontrolórku obce p. Annu Balintovú, 

aby predniesla obecnému zastupiteľstvu Správu z kontrolnej činnosti za II. polrok 2016 

(príloha č.2). Po prednesení správy z kontrolnej činnosti Ing. Peter Hric navrhol zaradiť do 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 aj kontrolu plnení daňových a nedaňových pohľadávok 

obce voči občanom. Poslanci s daným návrhom súhlasili.  

 

Návrh na uznesenie k bodu 8: 

OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2016 a do 

plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 navrhuje zaradiť kontrolu plnenia daňových 

a nedaňových pohľadávok. 

 

 

K bodu 9 –  Informácia ohľadom plynofikácie budovy MŠ a Klubu dôchodcov 

 Pred zasadnutím OZ starosta obce spolu s poslancami a hlavnou kontrolórkou 

vykonali prehliadku budovy MŠ a klubu dôchodcov a oboznámili sa so súčasným stavom 

plynofikácie, pričom sa pozornosť venovala aj ostatným nedostatkom budovy, ako sú 

popraskané steny, staré elektrické rozvody a iné. Takisto starosta informoval, že je nutná kúpa 

nových spotrebičov ako napríklad chladničky, čo popri odstránení elektrických ohrievačov 

a elektrického bojlera prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie. Zmluva 

s dodávateľskou spoločnosťou je už podpísaná a spustenie by malo prebehnúť v najbližších 

dňoch. Starosta dúfa, že nastanú optimálne podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací 

proces detí. Vyjadril veľké poďakovanie za poskytnutú dotáciu z rozpočtovej rezervy 

predsedu vlády Slovenskej republiky p. Róbertovi Ficovi za ústredné kúrenie v materskej 

škole v obci Cabov. 

  

Návrh na uznesenie k bodu 9: 

OZ berie na vedomie informáciu plynofikácie budovy materskej školy a klubu dôchodcov. 

   

  

K bodu 10 – Informácia ohľadom KD 



 

 Starosta informoval o upustení od získavania finančných prostriedkov 

z environmentálneho fondu, nakoľko by bolo potrebné investovať väčší obnos finančných 

prostriedkov na nové verejné obstarávanie a projektovú dokumentáciu. Obec má taktiež 

uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, ktorá vyhrala oficiálnu súťaž cez PPA, ktorou je 

viazaná.  

 Ďalšou možnosťou je výzva, ktorá bola vyhlásená Slovenskou inovačnou 

a energetickou agentúrou - operačný program Kvalita životného prostredia, zameraná na 

zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Pri tejto výzve je však potrebné investovať 

vopred veľké množstvo finančných prostriedkov na spracovanie potrebnej dokumentácie, čo 

je pre obec veľmi riskantné, lebo získanie finančných prostriedkov z výzvy nie je isté.  

 Na základe získaných informácií bude opätovne vyhlásená výzva Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, v priebehu letných mesiacov tohto roka. Ak sa daná 

výzva nezrealizuje starosta obce navrhuje zrealizovať výmenu strechy KD v menšom rozsahu 

ako bolo plánované z finančných prostriedkov obce. Poslanci OZ súhlasili, aby sa počkalo 

ako sa predpokladaná výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyvinie 

a v prípade potreby súhlasí s výmenou strechy z finančných prostriedkov obce.  

 

Návrh na uznesenie k bodu 10: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov berie na vedomie informáciu ohľadom výzvy na kultúrny 

dom v Cabove.  

 

K bodu 11 – Diskusia 

 

 V rámci diskusie starosta obce informoval poslancov o odovzdaní Oznámenia funkcií, 

zamestnaní a majetkových pomerov v stanovenom termíne, čo je zaevidované v podacom 

denníku na daný kalendárny rok.  

 Následne OZ informoval, že v budúcnosti bude potrebné vykonať hydrogeologické 

merania a zabezpečenie ostatnej dokumentácie,  potrebnej k získaniu povolenia na odber 

podzemných vôd, ktorých výška sa môže vyšplhať až na 30 000,-€. Takéto povolenie je 

nutné, ak chce obec odoberať pitnú vodu z vlastného zdroja. Poslanec obecného 

zastupiteľstva Ing. Peter Hric navrhuje vytvorenie fondu, kde sa budú ukladať finančné 

prostriedky určené na rekonštrukciu obecného vodovou a iné náklady spojené s prevádzkou. 

Tieto finančné prostriedky navrhuje presunúť z kladného rozdielu medzi ročnými príjmami 

a výdavkami obce spojených s odberom podzemných vôd, ak na konci roka ku kladnému 

rozdielu dôjde, poprípade presunom z rezervného fondu obce podľa možností alebo v prípade 

nutnosti zbierkou obyvateľov obce, aby sa predišlo správe obecného vodovodu vodárenskou 

spoločnosťou. Poslanci OZ sa k vytvoreniu fondu vyjadrili súhlasne, ak to budú finančné 

prostriedky dovoľovať a ak v budúcnosti nastane situácia, kedy bude potrebné sa rozhodnúť 

medzi správou obecného vodovodu vodárenskou spoločnosťou alebo získaním finančných 

prostriedkov na udržanie vodovodu vo vlastníctve obce, aby bola občanom možnosť vyjadriť 

sa prostredníctvom verejnej schôdze poprípade referenda.  

 Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o pristavení veľkokapacitného 

kontajnera, ktorý bol 2x umiestnený za budovou COOP Jednota, ako služba občanom na 

zbavenie sa nadrozmerného odpadu. Obec má povinnosť takýto zber vykonať 2 krát ročne, čo 

už splnila. Ak obnos finančných prostriedkov vybraných od občanov za zber TKO postačí 

okrem pokrytia bežného pravidelného zberu TKO aj na vývoz ďalšieho veľkokapacitného 

kontajnera, takýto zber by obec zopakovala v priebehu jesenných mesiacov.  

 Na základe kontrolnej činnosti vykonávanej Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva, ktorá na základe platnej legislatívy okrem iného vyžaduje aj obcou poverenú 



osobu, ktorá zodpovedá za pohrebisko je nutné, aby aj obec Cabov zamestnala jednu osobu, 

ktorá bude spĺňať požiadavky a má, alebo na náklady obce absolvuje potrebnú rekvalifikáciu. 

OZ k danej požiadavke nemalo žiadne výhrady nakoľko je to pre obec nutnosťou.  

 Ďalším bodom diskusie bola informácia o plánovaných prácach pokračujúcich 

v rekonštrukcii domu smútku, kde je naplánovaná pokládka vonkajšej dlažby, montáž 

zábradlia a inštalácia vonkajšieho osvetlenia. V okolí domu smútku je potrebné spevnenie 

podkladu pod veľkokapacitnými kontajnermi, nakoľko ich vývoz je momentálne už pri 

menších zrážkach náročný, terén sa veľmi kĺže. Starosta obce taktiež plánuje vybudovanie 

betónového kompostoviska, kde by sa vyhadzoval biologický odpad z cintorína a tým by sa 

predišlo rýchlemu napĺňaniu veľkokapacitných kontajnerov a ich nákladnému vývozu.  

 Jednou z informácií spomenutej v rámci diskusie bolo podanej žiadosti na envirofond 

týkajúcej sa výstavby ďalšieho úseku kanalizácie. Žiadosť bola zo strany obce podaná 

a neskôr pozastavená zo strany envirofondu. Nakoľko je k danej výzve nutná spoluúčasť 

a doplnenie dokumentácie, starosta obce odporúča vyčkať, kým štát nebude ochotný 

poskytnúť finančné prostriedky v plnej výške.  

 Obec podala aj žiadosť na Lesy Sobrance ohľadom úpravy cestnej komunikácie od 

MŠ smerom k cintorínu. Vyjadrenie k danej žiadosti zatiaľ obci nebolo doručené.  

  

 

K bodu 12 – Návrh na uznesenie 

 

Zapisovateľka zápisnice Ing. Tatiana Mardžejová predniesla návrh na uznesenie z 15. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného dňa 27.04.2017. 

  

K bodu 14 – Záver 

 

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

 

Zasadnutie ukončené o 20:30 hod. 

V Cabove dňa 27.04.2017 

 

Zapisovateľka: Ing. Tatiana Mardžejová 

Overovatelia:    

Ing. Peter Hric ................................. 

 

Lukáš Horváth  .................................  


