
              Obecné zastupiteľstvo Obce Cabov 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Cabov konaného 

dňa 13.03.2019 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 19:00 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 Návrhu VZN č.1/2019 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto 

      služby v obci Cabov. 

  5. Schválenie Dodatku k VZN č.1/2017 – zmena prílohy č.1 O určení výšky dotácie n 

      prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Cabov. 

  6. Schválenie zámeru : 

     a)Rekonštrukcia obec. vodovodu spojená s výkopovými prácami kanalizácie v obci Cabov. 

     b)Rekonštrukcia toaliet v kultúrnom dome Cabov. 

     c)Výmena dlažby v kultúrnom dome a kuchyne KD Cabov. 

  7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019, 

  8. Prerokovanie žiadostí o finančné príspevky. 

  9. Rozpočtové opatrenie č.1/2019. 

10. Ukončenie zmluvy so ŠVPÚ Dolný Kubín a podpis novej zmluvy s EUROFINS 

      BEL/NOVAMANN s.r.o na zákl. cenovej ponuky (odbery vzoriek pitnej vody). 

 11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 

 12. Informácia ohľadom odpadového hospodárstva. 

 13. Diskusia – rôzne. 

 14. Návrh na uznesenie. 

 15. Záver. 

 

K bodu 1 Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom  programu rokovania 3. 

zasadnutia.  

Návrh na uznesenie k bodu  1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A/ SCHVAĽUJE 

 program zasadnutia. 

 

Hlasovanie k bodu 1: 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič) 

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. Michala Oreniča a p. Mikuláša Nemčíka. 

 

Návrh na uznesenie k bodu  2: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

 



A/ SCHVAĽUJE  

 za zapisovateľku Ing. Tatianu Mardžejovú 

 za overovateľov zápisnice p. Michala Oreniča a p. Mikuláša Nemčíka. 

 

Hlasovanie k bodu 2: 

Za: 4  (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení 

 

 Uznesenia z 2.zasadnutia OZ boli splnené. 

 

 

K bodu 4 –  Schválenie Návrhu VZN č.1/2019 o službách poskytovaných obcou a 

poplatkoch za tieto služby v obci Cabov. 

 

Materiál súvisiaci s návrhom VZN č. 1/2019 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za 

tieto služby v obci Cabov bol poslancom OZ zaslaný 19.2.2019 a tento návrh VZN bol 

zverejnený 15 dní na webovej stránke obce a na úradnej tabuli. Počas zákonom stanovenej 

lehoty neboli  predložené žiadne pripomienky. Starosta obce nechal hlasovať poslancov OZ 

o schválení návrhu VZN.  

 

Návrh na uznesenie k bodu  4: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A/ SCHVAĽUJE  

VZN č.1/20019 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Cabov. 

 

Hlasovanie k bodu  4 : 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 – Schválenie Dodatku k VZN č.1/2017 – zmena prílohy č.1 O určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce 

Cabov 

Tieto materiály boli poslancom OZ zaslané vopred elektronickou poštou dňa 21.2.2019. Návrh 

Dodatku k VZN č. 1/2017 bol zverejnený na webovej stránke obce ako aj úradnej tabuli obce. 

Neboli predložené žiadne pripomienky. Dodatok predstavuje informáciu o celkových 

nákladoch obce na jedno dieťa MŠ. Starosta obce nechal hlasovať poslancov OZ o schválení 

návrhu Dodatku k VZN.  

 



Návrh na uznesenie k bodu  5: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 A/ SCHVAĽUJE 

Dodatok k všeobecnému záväznému nariadeniu č.1/2017- zmena prílohy č.1 O určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce 

Cabov. 

 

Hlasovanie k bodu  5 : 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6 - a) Rekonštrukcia obecného vodovodu spojená s výkopovými  prácami 

kanalizácie v obci Cabov 

Starosta obce na začiatok pripomenul poslancom OZ, že danú tému už skôr preberali na 

pracovnom stretnutí, na ktorom sa dohodli, že je potrebné riešiť stav obecného vodovodu, ktorý 

má už viac ako 60 rokov. Najideálnejším riešením je pokračovať v II. etape kanalizácie od lesa 

po obec Cabov a v obci klásť do jednej ryhy spolu s kanalizáciou nový vodovod. Tento rok by 

sme sa zamerali na prípravu projektovej dokumentácie rekonštrukcie vodovodu. Budúci rok by 

mohli začať výkopové práce, ak budeme úspešný v čerpaní eurofondoch, resp. z envirofondu. 

Návrh na uznesenie k bodu 6 a): 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ SCHVAĽUJE 

zámer obce: rekonštrukcia obecného vodovodu v obci Cabov, 

B/ POVERUJE  

starostu obce pripraviť podklady pre  daný zámer. 

 

Hlasovanie k bodu 6 a) : 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6 b) Rekonštrukcia toaliet v kultúrnom dome Cabov 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že ako sa už skôr zhodli je potrebné  zrekonštruovať 

sociálne zariadenie v priestoroch KD a OcÚ. Rozšíriť toalety prebúraním priečky do miestnosti 

ktorá momentálne slúži vodičovi SAD. Na tento účel by následne slúžil klub dôchodcov. Táto 

rekonštrukcia by sa financovala z dotácií, ktoré poskytuje MF SR alebo Úrad vlády SR so 

spoluúčasťou obce. K žiadosti o dotáciu je potrebné mať vypracovanú projektovú 

dokumentáciu.  

 



 

Návrh na uznesenie k bodu 6 b): 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A/SCHVAĽUJE 

zámer obce: Stavebné úpravy hygienických priestorov OcÚ a KD, 

B/ POVERUJE 

starostu obce pripraviť súťažné podklady na vypracovanie projektu stavby pre účely vydania 

ohlásenia Stavebných úprav hygienických priestorov OcÚ a KD. 

 

Hlasovanie k bodu 6 b) : 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6 c) Výmena dlažby v kultúrnom dome a kuchyni KD Cabov 

 

Po prácach v KD vykonaných v minulom roku je ešte potrebné vymeniť dlažbu. Aj na tento 

účel by sme sa ako obec mohli pokúsiť získať finančné prostriedky z MF SR prípadne použiť 

vlastné zdroje. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 6 c): 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A/ SCHVAĽUJE 

zámer obce: výmena dlažby  v celej budove  KD  a kuchyne, 

B/ POVERUJE 

starostu obce vykonať prieskum trhu.  

 

 

Hlasovanie k bodu 6 c) : 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 7 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 

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

plán činností HK na I. polrok 2019. Hlavná kontrolórka v súlade s ustanovením §18 f ods.1 

písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

predložila obecnému zastupiteľstvu v Cabove návrh plánu kontrolnej činnosti obce Cabov na l. 

polrok 2019. Poslanci OZ nemali k predloženému návrhu plánu kontrolnej činnosti žiadne 

výhrady. 

Návrh na uznesenie k bodu 7: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 



A/ SCHVAĽUJE 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Cabov na 1. polrok 2019. 

Hlasovanie k bodu 7 : 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8 - Prerokovanie žiadostí o finančné príspevky 

Obci boli dodatočne doručené žiadosti o poskytnutie príspevku z rozpočtu obce. Starosta obce 

zdôraznil, že do budúcna sa organizácie pôsobiace v obci musia naučiť žiadať dotácie podľa 

schváleného VZN č.3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Kópie týchto žiadosti starosta obce predložil poslancom OZ a požiadal ich, aby sa k nim 

vyjadrili. 

 

8 a) Bola doručená žiadosť od Mgr. Slavomíra Pačutu ako zástupcu neformálnej 

skupiny Kožare na kultúrne podujatie Jánska vatra. 

Poslanci sa v diskusii o tejto žiadosti živo vyjadrili , že požadovaná suma 969,- € je príliš 

vysoká, vzhľadom na to, že obec potrebuje maximum finančných prostriedkov z rozpočtu 

investovať do dokončenia kultúrneho domu ( rekonštrukcia toaliet , dlažby v budove KD a 

kuchyni) avšak neboli proti tomu , aby sa táto akcia určitými finančnými prostriedkami 

podporila. 

Ing Hric je za to aby bola akcia podporená určitou sumou, ale je potrebné to prekonzultovať 

p. Pačutom ,navrhol aby si obec zobrala na starosť napr. „Guľáš majstra“ (zabezpečila 

suroviny, kotlíky ) a tiež ceny ( poháre, diplom) pre víťaza súťaže o „Naj siláka Cabova“ a 

„Guľáš majstra“.  Mgr. Hanusin sa vyjadril, že aj on osobne pomôže pri organizovaní tejto 

akcie. 

Hlavná kontrolórka obce podotkla že nakoľko organizácia je neformálneho charakteru nie 

je vhodné jej z účtovného hľadiska poskytovať dotácia. Riešením je podieľať sa na 

nákladoch ako obec. Poslanci OZ s danými vyjadreniami súhlasili.  

 

Hlasovanie k žiadosti o finančný príspevok 969 € pre Mgr.S. Pačutu ako zástupcu neformálnej 

skupiny Kožare na kultúrne podujatie Jánska vatra. 

 

Hlasovanie k bodu  8 a) : 

Za: 0 

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič) 

 

Návrh na uznesenie k bodu 8 a) 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

 

A/ NESCHVAĽUJE 

 sumu 969 €  pre kultúrne podujatie Jánska vatra. 

 

B/ ODPORÚČA 

stretnutie OZ s Mgr. S. Pačutom ohľadom kultúrneho podujatia 

 

 



 8 b) žiadosť od Jednoty dôchodcov pre FS Brežinky. 

 

V žiadosti bola požadovaná suma 500 € na kultúrnu činnosť. Po vzájomných diskusných 

príspevkov poslancov OZ  dal starosta obce hlasovať. 

 

Hlasovanie k bodu  8 b: 

Za: 2  (p. Mgr. Hanusin, Ing. Hric) 

Proti: 1 (p. Orenič) 

Zdržal sa: 1 (p. Nemčík) 

 

Návrh na uznesenie k bodu  8 b) : 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

 

A/ NESCHVAĽUJE 

 sumu 500 ,-€ pre FS Brežinky/JD na účel kultúrna činnosť.  

 

K bodu 9 - Rozpočtové opatrenie č.1/2019 

Starosta obce požiadal Ing. Tatianu Mardžejovú, aby predložila RO.č.1 – z dôvodu zamestnania 

na projekt p. Hudáka Pavla spoluúčasť  obce 5% na dobu určitú 12 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  9: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

 A/ SCHVAĽUJE 

rozpočtové opatrenie č. 1/2019. 

Hlasovanie k bodu č. 9: 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 10 - Ukončenie zmluvy so ŠVPÚ Dolný Kubín a podpis novej zmluvy 

s EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o na zákl. cenovej ponuky (odbery vzoriek pitnej 

vody) 

 

             Zmluva medzi obcou Cabov a ŠVPÚ d. Kubín na predmet odbery a rozbory vzoriek 

pitnej vody bola ukončená na základe vypršania doby, na ktorú bola podpísaná. Na základe 

cenových ponúk z vykonaného prieskumu trhu  vykonali sme prieskum trhových cien. 

Výsledok: najvýhodnejšia ponuka bola od firmy EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.  

 

 



Návrh na uznesenie k bodu 10: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

 

A/ SÚHLASÍ 

s uzavretím zmluvy so spoločnosťou  EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o na základe cenovej 

ponuky – odber vzoriek pitnej vody obecného vodovodu v obci Cabov. 

 

Hlasovanie k bodu 10 : 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 K bodu 11 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa 

ústavného zákona č.357 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

 

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 OcÚ dňa 01.03.2019, kde je oznámenie zaevidované v pošte 

a odovzdal predsedovi kópiu oznámenia.  

 

Návrh na uznesenie k bodu 11: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

BERIE NA VEDOMIE 
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. (ďalej len „ústavný zákon“) 

predsedovi komisie. 

 

Hlasovanie k bodu 11 : 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 K bodu 12 - Informácia ohľadom odpadového hospodárstva, 

 

Ceny za skládkovanie tuhého komunálneho odpadu idú rapídne z roka na rok nahor. Percento 

vytriedenia odpadu obce Cabov za rok 2018 je 22,12%. Je potrebné toto percento zvýšiť inak 

sa cena za skládkovanie odpadu premietne do poplatku za komunálny odpad pre obyvateľov.  

Náš mikroregión ,,Naša Dražka“(rokovanie bolo v našej obci 27.2.2019) : (N. Hrušov, Poša, D. 

Klčovo, Sačurov, Seč. Polianka, Cabov, Davidov, K. Poruba, Vechec, Banské, J. Voľa) sa 

týmto vážne zaoberá. Cieľom mikroregiónu je spojiť sa a tým získať od zberných spoločností 

lepšiu cenu a zároveň sa posnažiť prinútiť ich zakúpiť vážiace zariadenie s čipom, aby sa odpad 

nepriemeroval ale vážil pre každú obec- aby sme mali dokonalý prehľad o stave odpadového 

hospodárstva v obci. 

 



Návrh na uznesenie k bodu 12 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

    snahu mikroregiónu ,,Naša dražka“ zefektívniť odpadové hospodárstvo  v našom 

mikroregióne aj v našej obci. 

 

Hlasovanie k bodu 12 : 

Za: 4 (p. Mgr. Hanusin, p. Ing. Hric, p. Nemčík,  p. Orenič)  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 ADD.13. Diskusia – Rôzne 

 

V tomto bode sa diskutovalo k oslavám Dňu matiek. Starosta osloví vedenie MŠ, p. M. Oreniča 

s manželkou, resp. FS Brežinky  aby sa postarali o kultúrne vyžitie. 

Rozoberalo sa odpadové hospodárstvo, poplatky za uloženie odpadov. 

 

 

 ADD. 14. Návrh na uznesenie 

 

Zapisovateľka zápisnice Ing. Tatiana Mardžejová predniesla návrh na uznesenie z 3.zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.3.2019. 

 

 

 ADD.15. Záver. 

 

V závere sa starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí a ukončil 3. schôdzu OZ. 

 

Zasadnutie ukončené: 20:30 hod 

 

V Cabove dňa 13.3.2019  

            

            

                                                                           Viliam Popaďák 

               starosta obce 

 

 

 

 

 Michal Orenič               Mikuláš Nemčík 

  overovateľ          overovateľ 

 

 

 

 

                                             Ing. Tatiana Mardžejová 

                    zapisovateľka 

 



 


