
                     Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 

 

Z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov konaného 

dňa 16.12.2019 v zasadačke OcÚ. 

 

Prítomní: starosta obce: -    Viliam Popaďák 

     poslanci OZ:  

- Mgr. Radoslav Hanusin  

- Lukáš Horváth  

- Ing. Peter Hric 

- Michal Orenič 

- Mikuláš Nemčík - ospravedlnený 

   zapisovateľka:   Ing. Tatiana Mardžejová 

 hlavná kontrolórka: Mgr. Alena Lengelová 

 

Začiatok o 18:20 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.             

 

 



PROGRAM : 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ, 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

 3. Informácia o plnení uznesení OZ, 

 4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020,2021,2022, 

 5. Schválenie návrhu rozpočtu obce na obdobie 2020,2021,2022, 

            6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, 

            7. Schválenie návrhu VZN obce Cabov č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

                 odpady a drobné stavebné odpady, 

            8.  Schválenie zapojenia sa do výzvy na zateplenie KD z Environmentálneho fondu,  

            9.  Majetkovoprávne vysporiadanie miestnej komunikácii parcely registra C,524/1 

                  a rozdelenie užívacích stavov PSK a obce Cabov, 

           10. Schválenie Dodatku č.1 k  Rokovaciemu poriadku obce Cabov 

           11. Stanovenie termínu na uskutočnenie odpočtu vodomerov, 

           12. Stanovenie termínu na vykonania inventarizácie majetku obce,  

           13. Diskusia - Rôzne 

           14. Návrh na uznesenie, 

           15. Záver. 

 
 
K bodu 1 Schválenie programu zasadnutia. 

Starosta obce oboznámil všetkých prítomných s  návrhom  programu rokovania 8. zasadnutia. 

Starosta  navrhol  doplniť bod do programu:  

Schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Cabov  

a) pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove, 

b) na spoločnú verejnú zbierku na zmiernenie bolesti pozostalým rodinám (tragická 

    dopravná nehoda nákladného auta a autobusu na linke: Nitra- Kolíňany- Jelenec), 

 

Starosta dal hlasovať o  návrhu zaradiť bod  do programu č.13 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Starosta prečítal nový návrh programu 8. zasadnutia OZ na schválenie. 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ, 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

 3. Informácia o plnení uznesení OZ, 

 4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020,2021,2022, 

 5. Schválenie návrhu rozpočtu obce na obdobie 2020,2021,2022, 

            6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, 

            7. Schválenie návrhu VZN obce Cabov č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

                 odpady a drobné stavebné odpady, 



            8.  Schválenie zapojenia sa do výzvy na zateplenie KD z Environmentálneho fondu,  

            9.  Majetkovoprávne vysporiadanie miestnej komunikácii parcely registra C,524/1 

                  a rozdelenie užívacích stavov PSK a obce Cabov, 

           10. Schválenie Dodatku č.1 k  Rokovaciemu poriadku obce Cabov 

           11. Stanovenie termínu na uskutočnenie odpočtu vodomerov, 

           12. Stanovenie termínu na vykonania inventarizácie majetku obce,  

           13. Schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Cabov : 
                 a) pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove, 
                 b) spoločnú verejnú zbierku na zmiernenie bolesti pozostalým rodinám (tragická 
                      dopravná nehoda nákladného auta a autobusu linky: Nitra- Kolíňany- Jelenec), 
           14. Diskusia - Rôzne 

           15. Návrh na uznesenie, 

           16. Záver. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 1: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 
A/ SÚHLASÍ 

S doplnením programu o bod č. 13 

 

 – Schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Cabov. 

 

      a) pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove, 

 

      b) na spoločnú verejnú zbierku na zmiernenie bolesti pozostalým rodinám (tragická 

         dopravná nehoda nákladného auta a autobusu na linke: Nitra- Kolíňany- Jelenec), 

 

 

Hlasovanie k bodu č.1: 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

B/ SCHVAĽUJE 

Program zasadnutia.  

 

Hlasovanie: k bodu č.1: 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 2- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľa zápisnice určujem pani Ing. Tatianu Mardžejovú. 

Za overovateľov zápisnice určujem p. Mgr. Radoslava Hanusina a p. Lukáša Horvátha. 

 



Návrh na uznesenie k bodu č. 2 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov  

 

A/ SCHVAĽUJE  

 za zapisovateľku Ing. Tatianu Mardžejovú a za overovateľov zápisnice p. Mgr. Radoslava 

Hanusina a p. Lukáša Horvátha. 

 

Hlasovanie k bodu č. 2: 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ sa plnia priebežne.  

 

K bodu 4 - Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 

Starosta obce ozrejmil, že materiály poslal poslancom elektronickou formou. Vyzval hlavnú 

kontrolórku obce, aby predniesla svoje stanovisko k rozpočtu na roky 2020,2021,2022. 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Lengelová v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) 

zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predniesla 

OZ odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020,2021,2022. 

Poslanci OZ nemali ku stanovisku HK žiadne výhrady 

Návrh na uznesenie k bodu č. 4 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Cabov k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022. 

 

Hlasovanie k bodu č. 4 : 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 5 - Schválenie návrhu rozpočtu obce na obdobie 2020, 2021, 2022  

Návrh rozpočtu bol poslancom odoslaný elektronickou poštou a zároveň bol zverejnený podľa 

zákona min. 15 dní na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Tento návrh rozpočtu bol 



pripravený v spolupráci starostu obce a ekónomky obce. Po zostavení návrhu rozpočtu na 

roky 2020,2021,2022 mali poslanci OZ aj pracovnú poradu ohľadom položiek zameraných na 

kultúrnu činnosť obce v roku 2020, plánované práce, nákupy a poskytnuté dotácie na základe 

prijatých žiadostí. Pri samotnom schvaľovaní návrhu rozpočtu boli vykonané menšie úpravy. 

Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný pričom celkové príjmy predstavujú sumu 153 973, 82 

€ a celkové výdaje 153 973,82€.  

  

Návrh na uznesenie k bodu č.5: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ SCHVAĽUJE 

Rozpočet obce Cabov na rok 2020 ako vyrovnaný - bez VÝHRAD. 

B/ UKLADÁ 

Ekonómke obce Ing. Tatiane Mardžejovej: 

a) zabezpečiť plnenie rozpočtu na rok 2020 mesačne sledovať príjmy a výdaje rozpočtu 

b) v prípade akýchkoľvek zmien zabezpečiť prerokovanie so starostom obce a pre obecné 

zastupiteľstvo  pripraviť rozpočtové opatrenie. 

Hlasovanie k bodu č.5: 

Za: 4  (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)  

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 6 - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

Pán starosta poslal plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 poslancom  mailom. Tento 

materiál je zverejnený na webovej stránke obce. V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm.b/ 

zákona NR SR č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení znení neskorších zmien a doplnkov 

predložila hlavná kontrolórka obecnému zastupiteľstvu v Cabove Plán kontrolnej činnosti 

obce Cabov na I. polrok 2020.  
 
 

Návrh na uznesenie k bodu č.6: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ SCHVAĽUJE 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov na I. polrok 2020. 

Hlasovanie k bodu č.6: 



Za: 4  (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 7-  Schválenie návrhu VZN obce Cabov č.2/2019 o miestnom poplatku za 

                    komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

 

Na základe Nariadenia vlády SR č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za 

uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie 

odpadov. Je zverejnená tabuľka Položky a sadzby za uloženie zmesového odpadu(20 03 01) a 

objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov €/ za tonu. 

 

Naša obec v roku 2018 dosiahla úroveň triedenia -  22,12%.  

 

 

Na základe % úrovne triedenia sme sa zaradili do skupiny, ktorej poplatok za skládkovanie 1 

tony odpadu bol v roku 2019 10€ za tonu, na rok 2020 je to 22€ za tonu a keď nedosiahneme 

minimálne 30¨%, vytriedenia bude poplatok za skládkovanie 1 tony pre nás v roku 2021 27€ 

a tým sa neustále bude zvyšovať aj poplatok občanov. Pre porovnanie, keby bolo % 

vytriedenia za rok 2018 vyššie alebo rovné 30, cena za skládkovanie 1 tony odpadu by pre 

obec bola na rok 2020 13€ nie 22€. Jediný spôsob ako poplatok udržať na rovnakej úrovni 

alebo znížiť je separovanie odpadu tak, aby bol spracovaný spoločnosťou, ktorá odpad vyváža 

čo je momentálne spoločnosť Fúra. Keď napríklad papier pálime nezapočítava sa do TKO ale 

nezapočítava sa ani do % separovaného odpadu, čiže % separácie sa nezlepší.  

Z tohto dôvodu a na základe výpočtov sme nútený zvýšiť poplatok na občana z 9€ na 11€. 

Na cene vývoz odpadu sa samozrejme odrazí aj zvyšovanie minimálnej mzdy a cien 

pohonných hmôt. Celkovo sme vyviezli vo roku 2019 4 veľkokapacitné kontajnery  / 1 

kontajner – cintorín, 1 veľkoobjemový za COOP, 2 kontajnery z akcie ,,Jarné upratovanie 

obce, ktoré sme zorganizovali dňa: 27.4.2019:  kde štyridsiati dobrovoľníci z našej obce 

vyčistili a vyzberali potok, okolie záhrad. Našli sme čiernu skládku v ovocnom sade, kde sa 

podľa vyjadrenia starších obyvateľov  v minulosti vyvážal bordel. Teraz za to všetci platíme – 

v tej dobe to nikto neriešil. Do budúcna – chce starosta v takejto činnosti pokračovať, privítal 

by vyššiu účasť občanov, hlavne strednú a mladšiu generácie ,, rodičia a deti“. Nie len 

kritizovať - ale aj priložiť ruku k dielu. 

Materiál súvisiaci s návrhom VZN č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady bol odoslaný poslancom OZ, zverejnené na stránke obce  ako aj na 

úradnej tabuli dňa 25.11.2019 . Počas zákonom stanovenej lehoty neboli predložené žiadne 

pripomienky. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č.7: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A/ SCHVAĽUJE: 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2020 a to sumou 11€ na osobu na 

kalendárny rok. 



Hlasovanie k bodu č.7: 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 8 -  Schválenie zapojenia sa do výzvy na zateplenie KD z Environmentálneho 

                    fondu 

 

Opätovne je zverejnená výzva na uteplenie z Environmentálneho fondu. EF  patrí pod rezort 

Ministerstvo životného prostredia. Bude potrebné podať kvalitne spracovanú žiadosť 

o poskytnutie podpory formou dotácie v oblasti: zvyšovania energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Spoluúčasť je  5%. Projekt  a stavebné 

povolenie pre kultúrny dom  máme pripravené ešte z roku 2016.   

Žiadosť za 250€ + DPH = spolu 300 € spracuje Ing. Michal Dvorjak. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č.8: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ SÚHLASÍ 

So zaslaním žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania. 

Hlasovanie k bodu č.8: 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 9 -  Majetkovoprávne vysporiadanie miestnej komunikácii parcely registra C, 

                    524/1 a rozdelenie užívacích stavov PSK a obce Cabov 

 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že nemôžeme v obci robiť žiadne výstavby 

rekonštrukcie ak nemáme majetkovoprávne vysporiadané pozemky. Ani rekonštruovať 

vodovod, ani stavať - skrátka nič. Momentálne problém je na parcele č.524/1. Pri stavebných 

povoleniach, pri ohláškach drobných stavieb alebo pri ohláseniach stavebných úprav je 

potrebné preukázanie vlastníckych práv t.j. List vlastníctva.  Bude potrebné vypracovať 

geometrický plán a následne jednať s vlastníkmi (starý EKN stav, je tam okolo 100 

vlastníkov+SPF/ ) . Obec bude nútená osloviť právnika, ktorý by zmluvy právnicky ošetril. 

Bude to časovo náročná  práca. Ak chceme riešiť kanál, výmenu obecného vodovodu – 

formou dotácií  a následne novú cestu - cez PSK, tieto pozemky musia byť vysporiadané. 

Celková cena za vypracovanie geometrického plánu 750 € + právne služby 750€. 



  

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 9: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A/ SÚHLASÍ :  

S majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov parcely 524/1 

Hlasovanie k bodu č.9: 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

K bodu 10 -  Schválenie Dodatku č.1 k  Rokovaciemu poriadku obce Cabov 

 

Starosta dal slovo Ing. Hricovi, ktorý Dodatok č.1 spracoval, aby ho aj predniesol poslancom. 

Ing. Hric predniesol poslancom OZ zmeny obsiahnuté v Dodatku č. 1, ktoré sa týkajú 

prerokovania prijatých žiadostí, aby sa nestávalo, že jedna žiadosť bude prerokovávaná na 

viacerých zastupiteľstvách nasledujúcich po sebe. Keď už bude žiadosť raz prerokovaná, 

opätovne môže byť prerokovaná až po uplynutí 6 mesiacov. K Dodatku č. 1 nemali poslanci 

OZ žiadne pripomienky.  

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 10: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A/SCHVAĽUJE 

Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku obce Cabov 

Hlasovanie k bodu č.10: 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)        

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 11 -  Stanovenie termínu na uskutočnenie odpočtu vodomerov 

 

Ako každý rok aj tento je potrebné vykonať odpočet vodomerov. Starosta navrhuje poslancom 

vykonať odpočet od 20.12.2019 do  22.12.2019. Obyvateľstvo bude informované formou 

obecného rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Zároveň požiadal 

poslancov, aby pri odpočte kontrolovali stav zaplombovania vodomerov. Každý vodomer 



musí byť zaplombovaný! V prípade neoprávneného odberu z verejného vodovodu  dochádza 

k trestnému činu krádeže podľa § 212 ods.2 písm. e/ Trestného zákona č.300/2005 Z.z.. 

Poslanci sa zhodli, že začnú vykonávať odpočet od 17.12.2019 do 22.12.2019, nakoľko majú 

aj pracovné povinnosti v rôznych termínoch. Starosta požiadal poslancov OZ, aby stavy 

vodomerov odovzdali do 23.12.2019 na OcÚ . 

Do konca roka obec si musí splniť povinnosť odovzdať odpočty za rok 2019 na VUHM 

a SHMU. 

 

Návrh na uznesenie k bodu č. 11: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ SÚHLASÍ :  

a) s termínom odpisu vodomerov od 17.12.2019 do 22.12.2019 

b) s odovzdaním odpočtov dňa 23.12.2019 na OcÚ 

B/ ODPORÚČA:  

Informovať obyvateľov obce o termíne odpočtu vodomerov (úradná tabula, webová stránka 

a obecný rozhlas) aby umožnili prístup k vodomerom 

Hlasovanie k bodu č.11: 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)       

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 12 -   Stanovenie termínu na vykonanie inventarizácie majetku obce 

 

Poslanci OZ sa zhodli na termíne  27.12.2019 . 

 

Návrh na uznesenie k bodu č.12: 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov: 

A/ UKLADÁ :  

Komisii vykonať inventarizáciu majetku obce dňa: 27.12.2019 

Hlasovanie k bodu č.12: 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)     

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 



 

 

K bodu 13 -   Schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Cabov 

 

a) pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej 

 ulici v Prešove, 

b) spoločnú verejnú zbierku na zmiernenie bolesti pozostalým 

rodinám (tragická dopravná nehoda nákladného auta a autobusu linky: 

Nitra- Kolíňany- Jelenec) 

 

 13 a) Výbuch v Prešove na Mukačevskej ulici mal katastrofické následky. Boli sme cez 

nášho šéfa ZMOVR p. D. Lorincom požiadaný o finančnú výpomoc. Finančné podmienky 

budú použité pre zabezpečenie základných potrieb občanov dotknutých tragédiou.  Starosta 

navrhol vyčleniť sumu 100€, ktorá bude zaslaná na transparentný účet mesta zriadený na 

tento účel.  

 

Návrh na uznesenie k bodu č.13 a): 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

A/ SCHVAĽUJE 

Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Cabov vo výške 100 € pre obete 

výbuchu v Prešove , na Mukačevskej ulici na zabezpečenie základných potrieb občanov 

dotknutých tragédiou. 

 

Hlasovanie k bodu č.13 a): 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)     

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 
 13 b) Nehoda nákladného auta a autobusu si vyžiadala 12 obetí. Nehoda sa stala 13.11.2019 

na pravidelnej linke autobusu Nitra – Kolíňany – Jelenec zasiahla do života  32 rodín. Počas 

tragickej udalosti zahynulo 12 osôb  vo veku od 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo 6 

maloletých detí ako aj jeden manželský pár.  

Obce Kolíňany a Jelenec  sa preto rozhodli zrealizovať  spoločnú verejnú zbierku, do 

ktorej, základe dobrovoľnosti môžu prispieť spoločnosti, združenia, mestá, obce, spolky, 

nadácie, rôzne organizácie ako aj súkromné osoby. Takto získané finančné príspevky budú 

použité na zmiernenie neopísateľnej bolesti rodín priamo dotknutých dopravnou nehodou. 

Obce na účel zbierky zriadili transparentný účet v Prima banke s číslom SK62 5600 0000 

0008 0192 9012. Starosta navrhol vyčleniť sumu 100€. 

Návrh na uznesenie k bodu č.13 b): 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 



A/ SCHVAĽUJE 

Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Cabov vo výške 100 € pre pozostalých 

tragickej dopravnej nehody pri Nitre.  

Hlasovanie k bodu č.13b): 

Za: 4 (p. Mgr. Radoslav Hanusin, p. Lukáš Horváth, p. Ing. Peter Hric, p. Michal Orenič)     

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

K bodu 14 -  Diskusia- Rôzne 

Témou diskusie bol plánovaný termín ukončenia stavebných prác, ktoré momentálne 

prebiehajú na budove OcÚ a KD. Z dôvodu pomalého schnutia mált a lepidiel ( hoci topíme, 

odvlhčujeme)  sa nedá proces urýchliť. Po novom roku máme v pláne s našimi pracovníkmi 

celý KD vymaľovať, poupratovať, vypucovať dlážku, okná.( privítame pomoc aj z radov 

občanov). Keďže priestory KD nie sú zatiaľ ukončené, silvestrovská kapustnica sa tento rok 

konať nebude a finančné prostriedky vyčlenené na tento účel budú použité na verejné zbierky 

ktoré sme dnes schválili v bode č.13a) a 13b). . 

K bodu 15 -  Návrh na uznesenie 

Starosta obce Viliam Popaďák predniesol návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Cabove konaného dňa 16.12.2019.  

K bodu 16 -  Záver  

V samom závere sa starosta obce poďakoval poslancom a hlavnej kontrolórke za účasť na 

rokovaní. Zaželal im a ich rodinám pokojné, milostiplné, požehnané vianočné sviatky. 

Zasadnutie ukončené: 21:00 hod 

V Cabove dňa: 16.12.2019 

 

         Viliam Popaďák 

             starosta obce 

 

 

 

Mgr. Radoslav Hanusin           Lukáš Horváth 

      overovateľ                      overovateľ 

 

 

 

          Ing. Tatiana Mardžejová 

           zapisovateľ 
 


