
                     Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

 

Zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov konaného 

dňa 17.03.2021 v kultúrnom dome. 

 

Prítomní: starosta obce: -    Viliam Popaďák 

 poslanci OZ:   

- Mgr. Radoslav Hanusin  

- Ing. Peter Hric 

- Michal Orenič 

- Mikuláš Nemčík  

- Lukáš Horváth  

 hlavná kontrolórka:    -     Mgr. Alena Lengelová 

 zapisovateľka: -     Ing. Tatiana Mardžejová 

 

 

Začiatok o 16:20 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 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.             



Pred schválením programu dal starosta obce návrh na doplnenie programu o bod č. 5 Schválenie 

prevodu vlastníctva osobného motorového vozidla – kúpnou zmluvou na predaj osobného 

motorového vozidla značky SEAT IBIZA.  

Hlasovanie k doplneniu programu: 

Za: 4 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mikuláš Nemčík ) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

SCHVAĽUJE 

1/ návrh na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove o bod č. 5 

 

16:30 hod. dorazil poslanec OZ p. Mgr. Radoslav Hanusin. 

 

Ďalej starosta obce požiadal o doplnenie bodu č.10. Schválenie plánu hlavných úloh pre obce 

a mestá v okrese Vranov nad Topľou na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového 

riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému 

a civilného núdzového plánovania v roku 2021. 

Hlasovanie k doplneniu programu: 

Za: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mikuláš Nemčík,  

           p. Mgr. Radoslav Hanusin) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

SCHVAĽUJE 

1/ návrh na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva v Cabove o bod č. 10 

 

Zároveň dal slovo poslancom OZ, aby v prípade potreby doplnili alebo upravili navrhovaný 

program OZ. Ing. Hric navrhol vyňatie bodu č. 7. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z dôvodu, že 

prerokovanie tohto bodu nie je v súlade s platným VZN obce č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu obce. Táto žiadosť bola obci podaná dňa 21.12.2020, pričom vo VZN je uvedené, že 

žiadosti je nutné podať do 30.11 kalendárneho roka na to, aby boli prerokované a v danom roku 

zahrnuté do rozpočtu. Navrhuje preto prerokovanie žiadosti posunúť na novembrové zasadnutie 

kedy to bude aktuálne pre jej zahrnutie do rozpočtu. Zároveň sa vyjadril, že nie je proti 

schváleniu žiadosti, ale jej prerokovanie na dnešnom zasadnutí by nebolo v súlade s platným 

VZN a nebolo by to čestné ani voči ostatným organizáciám, ktoré termín dodržať museli. 

Starosta obce následne nechal hlasovať, kto je za vyňatie bodu č. 7 z programu rokovanie OZ.  

 

 



Hlasovanie k vyňatiu bodu programu: 

Za: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mikuláš Nemčík,  

           p. Mgr. Radoslav Hanusin) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

SCHVAĽUJE 

1/ vyňatie bodu č. 7 z navrhovaného programu zasadnutia OZ.  

 

Starosta obce predniesol návrh už upraveného programu obecného zastupiteľstva.  

 

PROGRAM : 

PROGRAM : 

   1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ, 

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

   3. Informácia o plnení uznesení OZ, 

   4. Schválenie zakúpenia osobného motorového vozidla podľa výsledku Výzvy zakázky 

       s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zák.č. č.343/2015 Z.z. o ver. obstarávaní 

   5. Schválenie prevodu vlastníctva osobného mot. vozidla – kúpnou zmluvou na predaj 

       osobného  motorového vozidla značky SEAT IBIZA 

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

   7. Informácia o výberovom konaní na post hlavnej účtovníčky, 

   8. Informácia o podaných projektov: 

 a) Environmentálny fond činnosť L7AP: - Zvyšovanie energetickej účinnosti 

                existujúcich budov vrátane zatepľovania (KD) 

            b) Environmentálny fond činnosť BK4c:-Čistenie odpadových vôd s ostatnými 

                 aglomeráciami do 2000( kanalizácia) 

            c) PSK – žiadosť na zakúpenie zariadenia kuchyne v KD 

  d) Program obnovy dediny 2021 

  9. Prerokovanie návrhu o akcii: Vyčistime si obec 

 10. Schválenie plánu hlavných úloh pre obce a mestá v okrese Vranov nad Topľou na úseku  

       civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany  

       štátu, integrovaného záchranného systému a civilného núdzového plánovania v roku 2021 

 11. Diskusia – Rôzne, 

 12. Návrh na uznesenie, 

 13. 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 

 

K bodu 2- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľa zápisnice určil starosta Ing. Tatianu Mardžejovú. 

Za overovateľov zápisnice určil p. Ing. Petra Hrica a p. M. Nemčíka. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 2       

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov  

A./  URČUJE  

         1/  Ing. Tatianu Mardžejovú za zapisovateľku zápisnice z 13. zasadnutia OZ 

         2/  Ing. Petra Hrica a p. Mikuláša Nemčíka za overovateľov zápisnice  

             zo 14. 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 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ sú splnené.  

Návrh na uznesenie k bodu č. 3       

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A./   BERIE NA VEDOMIE     

 

1/ kontrolu plnenie 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 Schválenie zakúpenia osobného motorového vozidla podľa výsledku Výzvy 

             zákazky s nízkou hodnotou zadávané podľa § 117 zákona č. 343/2018 Z.z 

             o verejnom obstarávaní 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o výsledku zadávania zákazky podľa §117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov elektronickou 

formou pred zasadnutím OZ.  

Po preskúmaní a vyhodnotení doručených cenových ponúk bola najúspešnejšia cenová ponuka 

od firmy:  

CHETRA SK, s. r. o.,                                           16 000,00€ s DPH                Najnižšia cena 

AUTOMAPE s. r. o.,  16 923,33€ bez DPH        20 308,00€ s DPH                 Druhá cena 

WINKLER s. r .o.,      17 025,00€ bez DPH        20 430,00€ s DPH                Tretia cena 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 4         

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A/  SCHVAĽUJE: 

1/. Nákup osobného motorového vozidla podľa vysúťaženej predloženej cenovej ponuky. 

2/.Čerpanie rezervného fondu na kapitálový výdavok nákup osobného motorového 

vozidla v sume 16 000€ s DPH 

B/ POVERUJE 

1/.Starostu obce podpisom zmluvy a následnú fakturáciu za dodané osobné motorové vozidlo 

typu DACIA DASTER, 

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 

 

K bodu 5 – Schválenie prevodu vlastníctva osobného motorového vozidla – kúpnou 

zmluvou na predaj osobného motorového vozidla značky SEAT IBIZA, druh AB 

HATCHBACK 5 DV, r.v. 2007, e.č. VT 031BA, VIN VSSZZZLZ7R088585, šedá 

metalíza 

 

Starosta informoval poslancov, že je potrebné dohodnúť sa na vyradení motorového vozidla 

SEAR IBIZA, ktoré je vo vlastníctve obce. Automobil nemá žiadnu zostatkovú účtovnú 

hodnotu, nemá platné STK a za posledné roky do neho obec každoročne investovala nemalé 

finančné prostriedky na údržbu. Existuje možnosť odpredať dané osobné motorové vozidlo bez 

súťaže záujemcovi o kúpu  na základe kúpnej zmluvy. Návrh zmluvy Vám bol zaslaný 

elektronicky. Dávam priestor na diskusiu k tomuto bodu. Poslanci OZ sa vyjadrili, že by bolo 

lepšie zverejniť inzerát  s požadovanou sumou za motorové vozidlo a nechať prípadných 

záujemcov predložiť ponuku alebo nechať auto zlikvidovať zbernou spoločnosťou, k danej 

možnosti sa priklonila aj kontrolórka obce.  



Návrh na uznesenie k bodu č. 5: 

 Obecné zastupiteľstvo obce Cabov v    v zmysle   ust. 9a  ods. 8 písm. d) zák. č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov    

A/  SCHVAĽUJE: 

1/.  prevod vlastníctva osobného motorového vozidla z dôvodu prevodu hnuteľnej veci, ktorej 

zostatková hodnota je nižšia ako 3 500,00 eur  – kúpnu zmluvu  na predaj osobného  motorového 

vozidla značka SEAT IBIZA,  druh AB HATCHBACK 5DV, rok výroby 2007,   e.č. VT 031BA,   VIN 

VSSZZZ6LZ7R088585,  farba šedá metalíza,  na kupujúceho Jaroslava Homišina, bytom Cabov 47, 

094 14 Seč.Polianka, za obvyklú kúpnu cenu, za ktorú sa predáva nepojazdné motorové vozidlo, vo 

výške 100,00 eur. 

B/ POVERUJE:  

1/. Starostu obce podpisom kúpnej zmluvy medzi obcou a p. Jaroslavom Homišinom, kde 

predmetom kúpnej zmluvy bude predaj osobného motorového vozidla  zn. SEAT IBIZA,  za 

sumu 100€. 

Hlasovanie k bodu č.5: 

Za: 0  

Proti: 5 (p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič, p. Mgr. Radoslav Hanusin, 

              p. Mikuláš Nemčík ) 

Zdržal sa: 0 

Návrh nebol prijatý.  

 

K bodu 6 – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, 

Do 31.3.2021 je povinnosť v zmysle zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov podať Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov za predchádzajúci rok. Tento materiál je zaevidovaný v pošte OcÚ. 

Oznámenie podala hlavná kontrolórka, riaditeľka MŠ a starosta obce. Odovzdávam materiály 

predsedovi komisie p. Ing. Petrovi Hricovi. 

Návrh na uznesenie k bodu č.6: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A/ BERIE NA VEDOMIE: 

1/  podanie 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 neskorších predpisov. 

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-  - Informácia o výberovom konaní na post hlavnej účtovníčky  

             

Obec Cabov dňa 24.02.2021 vyhlásila výberové konanie na pozíciu hlavný účtovník. Záujem 

prejavili traja uchádzači. Žiadny uchádzač sa neprihlásil  z obce Cabov. Výberové konanie bolo 

zverejnené na oficiálnej stránke obce, na úradnej tabuli a ISTP od 24.02.2021 do 10.3.2021. Na 

osobnom pohovore, ktorý bol 12.3.2021 sme vybrali p. Mgr. Adriánu Vaľovčinovú, ktorá už 

má skúsenosti s prácou v samospráve, takisto má prax v podvojnom účtovníctve 

a administratíve. 

Návrh na uznesenie k bodu č.7: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ BERIE NA VEDOMIE: 

1/ Informáciu o výberovom konaní na post hlavnej účtovníčky. 

 

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 -  Informácia o podaných projektov: 

 

a) Environmentálny fond činnosť L7AP- zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich budov vrátane zatepľovania (KD) 

 

Žiadosť bola odoslaná 26.1.2021 názov projektu  Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov na rok 2021 – Kultúrny dom Cabov. Podľa projektovej 

dokumentácii sme žiadali 150 056,00€, vlastné zdroje 7 897,69€.  

Celkové náklady na projekt činia 157 954,51€. Opis navrhovaných úprav: 

Zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, výmena otvorových konštrukcií. 

 

b) Environmentálny fond činnosť BK4c – čistenie odpadových vôd s ostatnými 

aglomeráciami do 2 000 (kanalizácia) 

 

Žiadosť o podporu formou dotácie  na rok 2021 sme podali, žiadali sme 526 315,79€  

spoluúčasť obce bude 26 315,79€ (čo je 5%) To je II. etapa. Komplet celkové 

náklady projektu sú 1 395 900,10€. Momentálna úroveň rozostavanosti je 14,66%, 

t. j. 877m sa zatiaľ vybudovalo. Po komplet realizácii riešeného projektu bude 

3 914m. 

 



c) PSK – žiadosť na zakúpenie zariadenia kuchyne v KD 

 

Žiadosť sme odoslali 25.1.2021, kde sme žiadali nerezové regály a nerezový stôl 

s policami a zásuvkami. Požadovaná výška dotácie 2 000€, vlastné zdroje 500€, 

Spolu 2 500€. Táto dotácia patrí do kompetencii Mikroprogramu PSK.  (-20%)  

 

 

d) Program obnovy dediny 2021 

 

Podali sme žiadosť na POD o dotáciu na rok 2021, z ktorej by sa pre občanov 

nakúpili kompostéry, čím by sme zvýšili povedomie občanov o kompostovaní 

biologicky rozložiteľných odpadov, zvýšili mieru kompostovania v obci a podpornú 

techniku – krovinorez. Požadovaná výška dotácie 4 993,00€. Vlastné zdroje 262,80 

€. Celkové náklady projektu budú 5 255,90€ 

     MF-   Ministerstvo financií SR vydalo oznámenie, že v roku 2021 NEBUDE poskytovať 

dotácie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov - korona krízy. 

Projekty sú vyhlásené, ale nikto nezaručuje, že budú aj prideľované mestám a obciam. 

Môže sa stať, že z nedostatku finančných prostriedkov budú pozastavené alebo zrušené. 

Návrh na uznesenie k bodu č.8: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ BERIE NA VEDOMIE: 

1/ . Informáciu o podaných projektoch  

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 -  Prerokovanie návrhu o akcii: Vyčistime si obec 

 

Minulý rok sa z dôvodu pandémiu neuskutočnila v obci akcia ,,Vyčistime si obec“. Naši 

pracovníci vyčistili úsek ,,od Bukoviny po obec Cabov - 2 vrecia, cesta do Davidova - 2 vrecia, 

od  prvej skládky v lese po obec - 3 vrecia.  

Navrhujem aby sme to skúsili tohto roku. Ideálne rodiny spolu, aby boli dodržané odstupy 

dobrovoľníkov.  

 

Návrh na uznesenie k bodu č.10: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 



A/ SÚHLASÍ: 

1/. zorganizovať akciu ,,Vyčistime si obec“ ( termín a spôsob bude upresnený na základe 

epidemiologických opatrení). 

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.  

 

ADD. 10 – Schválenie plánu hlavných úloh pre obce a mestá v okrese Vranov nad 

Topľou na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej 

mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného núdzového 

plánovania v roku 2021. 

 

Dňa 16.03.2021 bol na obecný úrad doručený „Plán hlavných úloh na úseku CO , KR HM, 

obrany štátu a IZS pre rok 2021“. Tento plán je potrebné schváliť preto dal starosta hlasovať.  

Návrh na uznesenie k bodu č.10: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ SCHVAĽUJE 

1/. Plán hlavných úloh pre obce a mestá v okrese Vranov nad Topľou na úseku civilnej 

ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, 

integrovaného záchranného systému a civilného núdzového plánovania v roku 2021 

 

Hlasovanie k bodu č.10: 

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.  

 

ADD. 11 – Diskusia rôzne 

 

Starosta - projekty – úrad práce – všetko zastavené, nevie kto bude kosiť,  

              -vládny predstavitelia sa len hádajú, chaos 

 

 

 

K bodu 12 -   Návrh na uznesenie 



Starosta obce Viliam Popaďák požiadal zapisovateľku zápisnice Ing. Tatianu Mardžejovú, aby 

predniesla návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Cabove konaného 

dňa 24.03.2021.  

K bodu 13 -  Záver  

V samom závere sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na rokovaní. 

Zasadnutie ukončené o 18:00 hod 

V Cabove dňa: 24.03.2021 

 

         Viliam Popaďák 

             starosta obce 

 

 

 

Ing. Peter Hric                       Mikuláš Nemčík 

     overovateľ                       overovateľ 

 

 

             Ing. Tatiana Mardžejová 

           zapisovateľka 
 


