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OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 16.3.2018 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta obce 

      p. Jozef Uhrin – zástupca starostu 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec 

                                 p. Ján Keresty, ml. -- poslanec 

                     

                     

Ďalší prítomní:      JUDr. Martin Galgoczy  - hlavný kontrolór obce 

   Katarína Kerestyová – pracovníčka obce 

  

 Verejnosť   počet:        príloha : prezenčná listina     

  
 Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Plnenie rozpočtu k 28.2.2018 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

7. Schválenie zámeny obecného pozemku  

8. Kúpa motorového vozidla 

9. Schválenie pôžičky pre MAS Tokaj-Rovina vo výške 1.000,- € 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

13. Záver 

 

 

K bodu č.1   

Otvorenie: 

Starosta privítal prítomných poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako aj verejnosť. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Róbert Katuš 
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
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K bodu č. 2 

 Schválenie programu: 

Starosta dal hlasovať o dnešnom programe OZ : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Plnenie rozpočtu k 28.2.2018 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

7. Schválenie zámeny obecného pozemku  

8. Kúpa motorového vozidla 

9. Schválenie pôžičky pre MAS Tokaj-Rovina vo výške 1.000,- € 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

13. Záver 

 

Uznesenie č.1/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
program obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Plnenie rozpočtu k 28.2.2018 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

7. Schválenie zámeny obecného pozemku  

8. Kúpa motorového vozidla 

9. Schválenie pôžičky pre MAS Tokaj-Rovina vo výške 1.000,- € 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

13. Záver 

 
Hlasovanie:  
za:              Timko, Uhrin , Keresty     
proti :        0    
zdržal sa:  0   

 

K bodu č. 3 

Kontrola plnenia uznesení: 
Starosta predniesol uznesenia, ktoré sa mali od posledného OZ splniť: 
 

Uznesenie č. 30/2017 A –  Kúpna zmluva.  
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K bodu č. 4 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie: 

 

 Za zapisovateľku bola určená    p. Katarína Kerestyová  

 Za overovateľov zápisnice :    p. Jozef Uhrin    

p. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

p. Ján Keresty  

 

 

Uznesenie č. 2/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
  

členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice  

 

Za zapisovateľku bola určená    p. Katarína Kerestyová  

 Za overovateľov zápisnice :    p. Jozef Uhrin    

p. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

p. Ján Keresty 
Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin, Keresty        
proti :        0   
zdržal sa: 0   

 

K bodu č. 5 

Plnenie rozpočtu k 28.2.2018 

Starosta predniesol plnenie rozpočtu k 28.2.2018 

 

Uznesenie č. 3/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 

berie na vedomie 
 
Plnenie rozpočtu k 28.2.2018 
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Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
  

 

K bodu č. 6 
Rozpočtové opatrenie č. 1: 
Rozpočtové opatrenie č. 1 predniesla referentka obce. 

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 

berie na vedomie 
 
Rozpočtové opatrenie 1/2018 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 7 

Schválenie zámeny obecného pozemku:  

 

Starosta predložil na schválenie zámenu časti obecného pozemku a to parc.č. 137 ostatné plochy vo 

výmere 7782 m2, v kat. území  Kašov, LV č. 543 – zamerané na základe geometrického plánu č.     G1-

15/2018 , a to novovytvorenú parc.č. 137/3  zastavané plochy vo výmere 1 m2,  za novovytvorenú 

parc.č. 87/6 zastavané plochy vo výmere 17 m2 vo vlastníctve p. Vladimíra Terpaka a manž. Heleny rod. 

Štaudnerovej.     

Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
 

Schvaľuje 
 

Prevod nehnuteľného majetku obce  v katastrálnom území Kašov,  novovytvorenú parcelu registra C č. 137/3 
zastavaná plocha vo výmere 1m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 45360090-2/2018, 
vyhotoveného Eli-Geo s.r.o, zo dňa 15.1.2018, úradne overeného Okresným úradom v Trebišove, katastrálnym 
odborom dňa 19.1.2018 z pozemku registra E, vo výlučnom  vlastníctve Obce  Kašov  v prospech nadobúdateľov 
Vladimíra Terpaka a manž. Heleny rod. Štaudnerovej, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Prevod tejto nehnuteľnosti sa uskutoční na základe zámennej zmluvy a to výmenou novovytvorenej parcely 
registra CKN č . 87/6 zastavané plochy vo výmere 17 m2,  v katastrálnom území Kašov, ktorá vznikla na základe 
geometrického plánu č. 45360090-2/2018, vyhotoveného Eli-Geo s.r.o, zo dňa 15.1.2018, úradne overeného 
Okresným úradom v Trebišove, katastrálny odborom dňa 19.1.2018, z pozemku registra C v bezpodielovom  
vlastníctve Vladimíra Terpáka a manž. Heleny rod. Štaudnerovej a zámennou zmluvou nadobudne tento 
novovytvorený pozemok registra CKN parc.č. 87/6 Obec Kašov.  
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Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 8 

Kúpa motorového vozidla: 

Pre účely rozvozu obedov je potrebné  

Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             Schvaľuje 
 
Kúpu motorového vozidla Citroen Xsara  za sumu 1 €. 
  

 
Hlasovanie: 
 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č.9 

 Mimoriadný členský príspevok pre MAS Tokaj Rovina vo výške 1.000,- €: 

Pre udržanie MAS bolo potrebné sa vyzbierať od jednotlivých členov financie na udržanie chodu MASky, 

aby sme mohli v blízkej dobe čerpať dotácie. 

 

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             schvaľuje 
 
mimoriadný členský príspevok pre MAS Tokaj Rovina vo výške 1.000,- € 

 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrín, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10 

 Rôzne: 

-Starosta oznámil dátum konania akcie „Deň zeme“ a to 21.4.2018. Vyčisti sa les v smere od „Veľkej 

kaplnky“ k studničke „U Janka lesného“ 
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-Stavanie mája sa uskutoční v predvečer 1.mája ako zvyčajne, zadováži sa „máj“. 

- Starosta na podnet občanov sťažujúcich sa na znehodnotenú poľnú cestu k viniciam, sa rozhodol 

upozorniť motorkárov na zákaz vjazdu na poľnú cestu v prípade nepriaznivého počasia alebo  mokrého 

terénu. Poprípade umiestniť zákazovú tabuľu. 

- V blízkom čase sa bude riešiť vodovodná prípojka ku Kultúrnemu domu, nakoľko je v havarijnom 

stave. 

- Ďalej v mesiaci apríl sa bude pracovať na odvedení dažďovej vody z budovy ZŠ. 

- Ďalej  sa prejednávala sťažnosť občanov na opakované túlanie sa ušlých psov od p.Mareka Bubenka. 

Marek Bubenko bude písomne upozornený na lepšie zabezpečenie ohrady, alebo odstránenie psov. 

- Z dôvodu dlhodobej neprítomnosti  p. Feketovej, bola objednaná firma na odchyt psov, ktorí 

v dôsledku  hladu sú agresívne a túlajú sa po ulici. 

- Starosta oznámil , že boli objednané úradné tabule, jedna bude umiestnená pri Obecnom úrade 

a druhá na dome smútku. 

K bodu č. 11 
Diskusia: 
 
Do diskusie sa prítomný zapojili v bode 10 v rôznom. 

K bodu č. 12 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Referentka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 

 
K bodu č. 13 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ. Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a dodal, že sa teší  na spoluprácu s novým poslancom OZ. 

Overovatelia:  p. Jozef Uhrin    

      p. Ján Keresty 

 

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


