
Z Á P I S N I C A 

z dvadsiatehotretieho zasadnutia OZ v Cabove, konaného dňa 25.06.2018 

 

Prítomní: starosta obce -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ: -     Peter Cenkner - ospravedlnený 

- Ing. Peter Hric  

- Tatiana Korytková - ospravedlená 

- Lukáš Horváth 

- Rastislav Dugovský 

   zamestnanci              -     Ing. Tatiana Mardžejová 

- Mgr. Alena Lengelová 

   hostia:  - Ing. Michal Švábik 

  

   

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.3/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

5. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2017 

6. Záverečný účet obce za rok 2017 

7. Správa nezávislého audítora za rok 2017  

8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

9. Rozpočtové opatrenie č.1/2018 

10. Určenie počtu poslancov OZ na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022  

11. Určenie rozsahu výkonu starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 

2022 

12. Schválenie vypracovania hydrogeologického prieskumu 

13. Diskusia - rôzne 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver            

 Starosta obce p. Viliam Popaďák otvoril 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

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



nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva a  23. zasadnutie je 

uznášaniaschopné. 

K bodu 1 -  Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s návrhom  programu rokovania         

23. zasadnutia. 

Návrh na uznesenie k bodu č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje program zasadnutia. 

 

Hlasovanie k bodu č.1: 

Za  : 3 (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

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: p. Ing. Peter Hric a p. Lukáša Horvátha. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 2: 

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

za overovateľov zápisnice Ing. Petra Hrica a Lukáša Horvátha. 

        

Hlasovanie k bodu č.2: 

Za : 3  (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 3–Informácia o plnení uznesení OZ. 

 

Kontrolou plnenia bolo zistené:  

 

 Uznesenie č. 183-04/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje program 

zasadnutia 

 Uznesenie č. 184-04/2018 OZ v Cabove  schvaľuje za zapisovateľku Ing.Tatianu 

Mardžejovú a za overovateľov zápisnice Ing. Rastislava Dugovského a p. Lukáša 

Horvátha. 

 Uznesenie č. 185-04/2018 OZ v Cabove schvaľuje  Kontrolu plnenia uznesení   

 Uznesenie č. 186-04/2018 OZ v Cabove  schvaľuje zámer obce rekonštrukcie 

budovy OcÚ a KD z dôvodu havarijného stavu 

            A) Plochá strecha  



a) Schvaľuje zámer obce rekonštruovať plochú strechu budovy OcÚ a KD z 

prostriedkov rezervného fondu z dôvodu odstránenia havarijného stavu.  

b) Poveruje starostu obce prípravou výkaz-výmeru na hore uvedený zámer a 

zabezpečením procesu verejného obstarávania. 

B) Elektrických rozvodov  

a) Schvaľuje zámer obce rekonštruovať elektrické rozvody v budove OcÚ z 

prostriedkov rezervného fondu z dôvodu odstránenia nevyhovujúceho stavu. 

 b) Súhlasí s prípravou projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu 

vnútorných priestorov. 

 c) Poveruje starostu obce s prípravou súťažných podkladov na horeuvedený 

zámer a zabezpečením procesu verejného obstarávania. 

C) Vnútorné stierky a vymaľovanie  

a) Schvaľuje zámer obce rekonštruovať vnútorné priestory z dôvodu 

poškodenia zatekaním vodou a odstrániť tak havarijný stav z prostriedkov rezervného 

fondu. 

 b) Poveruje starostu obce s prípravou súťažných podkladov na horeuvedený 

zámer 

 Uznesenie č. 187-04/2018 Schválenie zámeru rekonštrukcie budovy MŠ z dôvodu 

nevyhovujúceho stavu elektrických rozvodov a následné vnútorné stierky a 

maľovanie objektu. 

 Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

a) Schvaľuje zámer obce rekonštruovať el. rozvodov v budove MŠ z dôvodu 

odstránenia nevyhovujúceho stavu. 

 b) Súhlasí s prípravou projektovej dokumentácie na elektrické rozvody v 

budove MŠ. Poveruje starostu obce s prípravou súťažných podkladov na horeuvedený 

zámer a zabezpečením procesu verejného obstarávania. 

 Uznesenie č. 188-04/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje zámer 

rekonštrukcie vodomernej šachty a výmeny hlavných uzáverov. 

 Uznesenie č. 189-04/2018  

 A) notebooku 

 Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje nákup notebooku a balík 

Microsoft Office v celkovej hodnote maximálne 800,- €. 

B) Kosačky 

 Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje nákup kosačky maximálne v 

hodnote 500,-€. 

 Uznesenie č. 190-04/2018 OZ v Cabove   

a) Schvaľuje zámer obce na nákup 2 ks autobusových zastávok.  

b) Poveruje starostu obce s prípravou súťažných podkladov na horeuvedený zámer. 

berie na vedomie žiadosť Ing. Pavla Kocana, PhD. o rozšírenie vodovodnej trasy    

obecného vodovodu k parcele č. 360/1, k. ú. Cabov 

 

 

 



 Uznesenie č. 191-04/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje 

zámer obce na nákup certifikovaného detského prvku v areály MŠ v Cabove 

súp. číslo 44 v maximálnej hodnote 2000,- €. 

 Uznesenie č.192-04/2018 OZ obce Cabov schvaľuje zámer rekonštrukcie 

mostov a poveruje starostu obce vykonať prieskum trhu. 

 Uznesenie č.193-04/2018  Obecné zastupiteľstvo obce Cabov berie na 

vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

 Uznesenie č.194-04/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Cabov berie na 

vedomie zriadenie DHZ Cabov. 

Uznesenia sa plnia priebežne 

 

K bodu 4 – Schválenie VZN č.3/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 

Starosta obce stručne oboznámil poslancov OZ s obsahom prevádzkového poriadku, ktorý im 

bol vopred doručený elektronickou formou. Poslanci OZ nemali k obsahu Prevádzkového 

poriadku žiadne výhrady.  

Návrh na uznesenie k bodu č. 4: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje VZN č.3/2018 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska . 

 

Hlasovanie k bodu č.4 : 
Za : 3  (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 5 –  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 

  

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

k Záverečnému účtu za rok 2017. Stanovisko bolo poslancom OZ doručené vopred 

elektronicky. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že návrh záverečného účtu obce Cabov za 

rok 2017 bol spracovaný  v súlade so zákonom  č. 584/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  V rámci metodickej správnosti bol 

spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 5: 

OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za 

rok 2017. 

 

Hlasovanie k bodu č.5: 

Za : 3  (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 



K bodu 6   - Správa nezávislého audítora za rok 2017 

 

Starosta informoval poslancov OZ, že dňa 11.6.2018 bol vykonaný v našej  obci audit 

nezávislého audítora. Audit vykonala firma AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T, 

zodpovedný audítor Ing. Mgr. Peter Fejko. Kópiu správy nezávislého audítora o audite 

účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2017 obce Cabov a Dodatok správy 

audítora o overení výročnej správy s účtovnou závierkou ste obdŕžali elektronickou formou.   

 

Návrh na uznesenie k bodu 6: 

OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a finančného 

hospodárenia za rok 2017 obce Cabov a Dodatok správy audítora o overení výročnej správy s 

účtovnou závierkou. 

 

Hlasovanie k bodu č.6: 

Za : 3  (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 7 –  Schválenie Záverečného účtu obce Cabov za rok 2017  

 

Materiály ohľadom záverečného účtu obdŕžali poslanci OZ elektronickou formou. Návrh 

záverečného účtu bol zverejnený dňa 29.5.2018 na stránke obce a na úradnej tabuli. Starosta 

obce informoval poslancov OZ o zostavení záverečného účtu. Obecné zastupiteľstvo nemalo 

k návrhu záverečného účtu za rok 2017 žiadne výhrady. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 7: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje Záverečný účet obce Cabov a rozpočtové 

hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. 

 

Hlasovanie k bodu č.7: 

Za : 3  (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 8   – Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018 

 

 Starosta obce p. Viliam Popaďák poprosil hlavnú kontrolórku obce p. Mgr. Alenu 

Lengelovú, aby predniesla obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti obce na druhý 

polrok 2018. 

V súlade s ustanovením § 18 f ods.1 písm. b/ zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom 

zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov predložila hlavná kontrolórka obecnému 

zastupiteľstvu v Cabove návrh plánu kontrolnej činnosti Obce Cabov na II. polrok 2018.    



 1, Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v II. polroku 2018. 

 2, Vykonanie následnej finančnej kontroly zameranej na dodávateľské faktúry, pokladničné   

      doklady  a bankové účty. 

 3, Kontrola podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva. 

 4, Kontrolná činností na základe iných podnetov a vlastných zistení. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 8: 

Obecné zastupiteľstvo v Cabove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018. 

 

Hlasovanie k bodu č.8: 

Za : 3  (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 9 – Rozpočtové opatrenie č.1/2018 

 

RO č. 1 bolo poslancom OZ zaslané vopred elektronickou formou. Starosta obce Viliam 

Popaďák poprosil zamestnankyňu Ing. Tatianu Mardžejovú, aby oboznámila poslancov OZ 

s položkami rozpočtového opatrenia a zodpovedala prípadné otázky. Súčasťou RO. č. 1 je 

schválenie čerpania rezervného fondu vo výške  16 834,27 € na odstránenie havarijného stavu 

strechy budovy KD. Suma čerpania RF bola stanovená na základe Výzvy - zákazka s nízkou 

hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Oprava strechy – odstránenie 

havarijného stavu strechy“ ukončenej dňa 04.05.2018. 

   

Návrh na uznesenie k bodu 9: 

A) Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje RO č. 1.  

B) Obecné zastupiteľstvo obce Cabov schvaľuje čerpanie rezervného fondu na opravu 

strechy – odstránenie havarijného stavu strechy vo výške 16 834,27€.  

 

Hlasovanie k bodu č.9A): 

Za : 3  (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

Hlasovanie k bodu č.9B): 

Za : 3  (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

 



K bodu 10 – Určenie počtu poslancov OZ na celé nasledujúce volebné  obdobie 2018 –    

                      2022. 

 

 Na základe blížiacich sa komunálnych volieb je povinnosťou OZ  v súlade s §11 ods.3 

zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov určiť počet poslancov OZ na nasledujúce volebné obdobie. Počet poslancov na 

nasledujúce volebné obdobie určí súčasné zastupiteľstvo na základe počtu obyvateľov, kde 

naša obec Cabov spadá do intervalu od 41 do 500 obyvateľov. Pri danom intervale je 

možnosť schválenia od 3 do 5 poslancov. Poslanci OZ sa zhodli, že vzhľadom na doterajšie 

skúsenosti bude najlepšie ponechať rovnaký počet poslancov ako v danom volebnom období 

a to 5. 

  

Návrh na uznesenie k bodu 10: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov určuje v súlade s §11 ods.3 zákona Slovenskej národnej 

rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Cabov: 5 

poslancov. 

 

Hlasovanie k bodu č.10: 

Za : 3  (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 

  

K bodu 11 – Určenie rozsahu výkonu starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 

2018-2022 

 

V súlade s §11 ods.4 písm. i( zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov je najneskôr 90 dní pred voľbami potrebné určiť rozsah 

výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018-2022. P. Ing. Hric navrhol zváženie ¾ 

úväzku starostu obce na volebné obdobie 2018-2022, z dôvodu zníženia mzdových nákladov, 

nakoľko je predpokladané zvýšenie základnej odmeny starostov na rok 2019. Poslanci 

prediskutovali návrh a vzájomnom dohovore sa jednohlasne zhodli na plnom rozsahu výkonu 

starostu obce na volebné obdobie 2018-2022. 

 

Návrh na uznesenie k bodu 11:  
Obecné zastupiteľstvo obce  Cabov : určuje v súlade s §11 ods.4 písm. i( zákona Slovenskej 

národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Cabov takto:  v 

rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 

 

Hlasovanie k bodu č.11: 

Za : 3  (p. Lukáš Horváth, p. Rastislav Dugovský, p. Ing. Peter Hric) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý 

 



K bodu 12 – Schválenie vypracovania hydrogeologického prieskumu 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o povinnosti obce mať vypracovaný hydrogeologický 

prieskum, ktorý je platný na dobu 10 rokov. V prípade nesplnenia požiadaviek hrozí pokuta a 

nasleduje nariadenie  o uzavretí odberového miesta. Hydrogeologický prieskum je potrebné 

vypracovať najneskôr do konca roka 2019. Poslanci zobrali na vedomie túto povinnosť 

a vzhľadom na momentálne iné výdavky obce sa spoločne zhodli na vypracovania 

hydrogeologického prieskumu v roku 2019. 

 

 Návrh na uznesenie k bodu 12:  
Obecné zastupiteľstvo obce Cabov berie na vedomie potrebu vypracovania 

hydrogeologického prieskumu v rokoch 2018/2019. 

 

K bodu 13 – Diskusia- rôzne 

 

V diskusii starosta obce privítal hosťa p. Ing. Michala Švábika riaditeľa oblasti Vranov nad 

Topľou, Správa a údržba ciest PSK. P. poslanec Dugovský mal otázku, prečo za toľko rokov 

od natiahnutia koberca nebolo možné natiahnuť nový koberec, nakoľko komunikácia v obci je 

veľmi poškodená. Ing. Švábik reagoval, že nový koberec nie je možné v obci natiahnuť, 

nakoľko sa pod komunikáciou nachádza obecný vodovod, ktorý bol postavený v 60. rokoch. 

Na nový koberec sa vzťahuje záruka 5 rokov, počas ktorých nie je možné zasahovať do 

komunikácie  v prípade porúch. P. poslanec Horváth sa pýtal, či by nebolo vhodnou 

alternatívou opraviť aspoň najviac poškodené úseky v vo väčších celkoch. Ing. Švábik, že sa 

pokúsi opravu väčších úsekov zahrnúť do rozpočtu na budúci rok 2019. P. Ing. Hric sa spýtal, 

či by nebolo možné spojiť aktuálnu výmenu rúr pod komunikáciou so znížením šachty, ktorá 

sa nachádza  dolnej časti obce, z dôvodu prehĺbenia odtokové kanálu, ktorý odvádza 

prebytočnú vodu z dolnej ulice. Momentálne nestíha odvádzať prebytočnú vodu a zaplavuje 

dvory občanov. Zo strany Ing. Švábika táto prerábka nie je možná, ale predpokladá, že 

výmena zalomených rúr pod komunikáciou, ktorá je momentálne naplánovaná tento stav 

zlepší.  

 Starosta informoval poslancov OZ o zrušení vyhlásenej Výzvy - zákazka s nízkou 

hodnotou zadávaná podľa §117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Oprava elektroinštalácie“. 

Príčinou zrušenie je chybná technická dokumentácia. Chyba bude v nasledujúcich dňoch 

odstránená a výzvy bude opätovne spustená.  

 

K bodu 14 – Návrh na uznesenie 

Zapisovateľka zápisnice Ing. Tatiana Mardžejová predniesla návrh na uznesenie z 23. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného dňa 25.06.2018. 

  

K bodu 15 – Záver 

 

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

zasadnutia  a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Zasadnutie ukončené o 20:25 hod. 

V Cabove dňa 23.06.2018 

 

Zapisovateľka: Ing. Tatiana Mardžejová ................................ 

             

Overovatelia:   Lukáš Horváth .................................                  

 

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

 


