
Správa starostu obce o skutočnom stave majetku obce 
 

Vedenie obce som prevzal dňa 2.1.2015 na Ustanovujúcom zasadnutí OZ na Ocú v Kašove. Boli mi 
odovzdané kľúče aj obecné pečiatky a informatívne výpisy zo 4  účtov v bankách a stav pokladne 
k 31.12.2015:  
 
VÚB :    1. účet =         0,99 € 
              2. účet = 1 429,73 €  

  
Prima banka :  3. účet = 1 927,53 € 
   4. účet = 5 000,00 € (4 000 € = dotácia MVSR + 1 000 € 20% na spoluúčasť)  

 
Pokladňa:           660,35 € 

Spolu        4 018,60 € (vlastné prostriedky)  
       5 000,00 € (viazané peniaze na kamerový systém) 
 
Obec má úver z roku 2001 vo výške - 18 146,26 €, z ktorého sa podľa mne dostupných informácii splácajú 
iba úroky. Vo výške cca 110,00 €/mesačne. Úver je splatný v roku 2018. 
Obec má záväzok z roku 2014 voči MAS Tokaj Rovina v cca - 1 940,00 €. 
 
Budovy a majetok obce som prevzal bez spoločnej obhliadky a bez vykonanej inventarizácie majetku obce. 
Následne som spravil prehliadku budov spoločne s mojou zástupkyňou.  
 

Budova obecného úradu ( bývala ZŠ) 

Budova je z môjho pohľadu v havaríjnom stave, najmä čo sa týka kúrenia, keďže v tepelnej sústave 
je únik teplej vody, ktorá sa musí min. 2 x do týždňa dopĺňať do obehu.  Nakoľko je obeh vody z plynového 
kotla napojený ešte na starý kotol na tuhé palivo, tak únik vody je pravdepodobne tam alebo niekde 
v podzemnom vedení. Nakoľko ročné náklady na kúrenie celej budovy OcÚ sú okolo 4 500 €, pretože sa 
vykurujú všetky miestnosti v celej budove, aj tam kde to nie je potrebné. Zadná časť budovy je v totálne 
dezolátnom stave: komín sa rozpadá, zateká strecha, odkvapové rúry sú totálne prehrdzavené, strecha 
skorodovaná, okná dávno po životnosti. V kuchyni OcÚ tečie sifón pod dresom.  
 

Kultúrny dom 

 Budova je po „celkovej“ rekonštrukcii z roku 2010, napriek tomu je tam niekoľko technických 
problémov, ktoré treba odstrániť: pisoár na pánskom WC vyteká, batéria v kuchyni tečie, sifón v kuchyni 
tečie na podlahu. Kuchyňa si vyžaduje celkovú rekonštrukciu. V zadnej miestnosti KD chýba gamatka. 
V obidvoch bočných miestnostiach je navlhnutá stena a opadáva omietka, nakoľko z vonkajšej strany nie je 
pravdepodobne žiadna izolácia a voda z parkoviska zateká priamo pod budovu KD. 

Dom smútku (bývala Jednota) 

 Exteriér budovy je po čerstvom nátere z jesene roku 2014, ale farba už praská a opadáva. V interiéry 
sa nachádza veľké množstvo prasklín. Vľavo od vchodových  dverí je navlhnutý múr a opadáva omietka a aj 
obkladačky nedržia na stene. Spoje stopu a stien  sú popraskané. 
 
 
 
 



Verejné osvetlenie 

 3 svetlá v obci nesvietili alebo už blikali. Časový istič (hodiny) sú nové. Napriek celkovej rekonštrukcii 
verejného osvetlenia v roku 2008, nebolo vymenené  jedno svietidlo, ktoré bude potrebné dodatočne 
vymeniť.    
 

Obecný rozhlas 

 Po skúške obecného rozhlasu som napočítal 6 nefunkčných reproduktorov, nakoľko posledná 
celková rekonštrukcia bola v roku 2002 a reproduktory sa postupne kazia.  

Budova potravín a pohostinstva (MŠ) 

Budova je v havarijnom stave  a dávno po životnosti  a nevyužíva sa celá, ale iba jej časť. Obec do 
tejto budovy za posledných 10 rokov investovala(EU fondy) len do zavedenia plynu. Ostatné investície boli 
financované zo strany podnájomcu. (výmena vchodových dverí, klimatizácia, a menšie interiérové 
rekonštrukcie). Budova si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, aby spĺňala štandardy súčasnej doby pre 
miestne potraviny a pohostinstvo. 

Parkovisko a garáže pri obecnom úrade 

Parkovací priestor medzi obecným úradom a potravinami je tiež v dezolátnom stave. „Samá jama“ 

V garážach  je kopa „bordelu“ a v tom ľavom sa prepadáva strecha, nakoľko už  zateká nejaký ten rok. 
Nutná asanácia !!!, kvôli bezpečnosti. Zadné múry sa takisto rozpadajú, keďže po nich tečie voda zo striech. 

Multifunkčné ihrisko 

Potrebná oprava pletiva, a nutné dokončenie časti medzi pletivom a ihriskom, lebo tie narezané 
čierne gumy nevyhovujú bezpečnosti pri používaní ihriska najmä na futbal (hrozí riziko úrazu). 

Nutná je úprava aj okolia okolo ihriska, vybudovanie prístupového chodníka a vyrovnanie 
trávnatého terínu. 

Cintorín 

Radšej bez komentára. 

Budova na ihrisku (Šatňa) 

V totálne havaríjnom stave, obec pravdepodobne platí aj za elektrickú hodinu, pričom tam elektrika 
nefunguje min. 5 rokov,  lebo je tam roztrhnutý prívodný kábel. Navyše budova je postavené na 
súkromnom pozemku.  

 

 

 

 

 

 



Priložené fotografie 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 



 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Zhrnutie 

Táto správa slúži len pre informovanosť občanov Kašova o skutočnom stave majetku obce. Je to 

zároveň dokument pre starostu a poslancov obce, aby sa vedelo čo všetko je potrebné opraviť a 

zrekonštruovať, a v akom stave sa nachádzali niektoré časti majetku obce pri nástupe do funkcie 2.1.2015. 

 

V Kašove                  Ing. Róbert Katuš 

dňa 30.1.2015        starosta obce 

 

 

 


