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OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 29.4.2016 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta obce 

      p. Jozef Uhrín – zástupca starostu 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec                            

Ďalší prítomní:        

   Katarína Kerestyová – pracovníčka obce 

  

 Verejnosť:    počet: 11         príloha : prezenčná listina     

  
 Program: 
  

1. Otvorenie, 
2. Schválenie programu, 
3. Kontrola plnenia uznesení, 
4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, 
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce 
6. Schválenie prenájmu obecného pozemku parc.č.: 1582 a 1583, 
7. Schválenie prenájmu prízemia polyfunkčnej budovy  parc.č.: 5/5, 
8. Voľba nového hl. kontrolóra obce, 
9. Schválenie vecného bremena na obecných pozemkoch pre VVS a.s. 
10. Schválenie VZN č.1 /2016 o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Kašov 
11. Schválenie VZN č.   2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kašov  - Prevádzkový 

poriadok pohrebiska  
12. Schválenie rozpočtového opatrenia 
13. Upravenie čerpania sociálneho fondu 
14. Rôzne, 

a. Oznámenie nových volieb na poslanca v obci Kašov na 5.11.2016 

15. Diskusia, 
16. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
17. Záver. 
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K bodu č.1   

Otvorenie 

Starosta privítal všetkých 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 nakoľko sú prítomní 2 poslanci. 

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. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce 
6. Schválenie prenájmu obecného pozemku pod parc.č.: 1582 a 1583, 
7. Schválenie prenájmu prízemia polyfunkčnej budovy s parc.č.: 5/5, 
8. Voľba nového hl. kontrolóra obce, 
9. Schválenie vecného bremena na obecných pozemkoch pre VVS a.s. 
10. Schválenie VZN č.1 /2016 o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Kašov 
11. Schválenie VZN č.   2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kašov  - Prevádzkový 

poriadok pohrebiska  
12. Schválenie rozpočtového opatrenia 
13. Upravenie čerpania sociálneho fondu 
14. Rôzne, 

a. Oznámenie nových volieb na poslanca v obci Kašov na 5.11.2016 

15. Diskusia, 
16. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
17. Záver. 

 
 
 

Uznesenie č. 8/2016 

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

schvaľuje 
program obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie, 
2. Schválenie programu, 
3. Kontrola plnenia uznesení, 
4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, 
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce 
6. Schválenie prenájmu obecného pozemku pod parc.č.: 1582 a 1583, 
7. Schválenie prenájmu prízemia polyfunkčnej budovy s parc.č.: 5/5, 
8. Voľba nového hl. kontrolóra obce, 
9. Schválenie vecného bremena na obecných pozemkoch pre VVS a.s. 
10. Schválenie VZN č.1 /2016 o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Kašov 
11. Schválenie VZN č.   2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kašov  - Prevádzkový 

poriadok pohrebiska  
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12. Schválenie rozpočtového opatrenia 
13. Upravenie čerpania sociálneho fondu 
14. Rôzne, 

Oznámenie nových volieb na poslanca v obci Kašov na 5.11.2016 

15. Diskusia, 
16. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
17. Záver. 

 

 

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

 

K bodu č. 3 

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

- Zmluvy na prenájom pozemku a bytu sú pripravené na schválenie na dnešnom OZ, 
- Predseda parlamentu vyhlásil termín doplňujúcich volieb na termín 5.11.2016 

 
 

K bodu č. 4 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 Za zapisovateľku bola určená    p. Katarína Kerestyová  

 Za overovateľov zápisnice :    p. Ján Timko    

p. Jozef Uhrín 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

p. Jozef Uhrín  

Uznesenie č. 9/2016 

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. Ján Timko    

p. Jozef Uhrín 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

p. Jozef Uhrín 
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Hlasovanie:  
za:        Timko, Uhrín  
proti :   0 
zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 5 

Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce 
 
Starosta oznámil svojho zástupcu Jozefa Uhrína , ktorého poveruje jeho zastupovaním. 
 

Uznesenie č. 10/2016 

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 

 
oznámenie starostu obce o poverení  zastupovaním starostu obce pána Jozefa Uhrína 

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

 

 

K bodu č.6 

Schválenie prenájmu obecného pozemku parc.č.: 1582 a 1583, 

 
Starosta obce informoval, že je pripravená zmluva o prenájme pre pána Martina Zuzika na dobu 3 roky 
na sumu 100 eur ročne. 
 

Uznesenie č. 11/2016 

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

schvaľuje 

 
prenajať obecný majetok parc. č. : 1582 a 1583 TTP s celkovou výmerov 15 150 m2  Pánoví Martinovi Zuzíkovi  

 
Hlasovanie:  
za:        Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 
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K bodu č.7 

Schválenie prenájmu prízemia polyfunkčnej budovy s parc.č.: 5/5 
 
Starosta pripravil nájomnú zmluvu pre  Pána Mgr. Radoslava Lupjana s rodinou, kde je určená výška 
nájmu na 140 eur/mesačne. 
 

Uznesenie č. 12/2016 

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

schvaľuje  
 
prenajať obecný majetok na parcele č. 5/5 na prízemí polyfunkčnej budovy Pánovi Jer. Mgr. Radoslavovi 
Lupjanovi  

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

 

K bodu č.8 

Voľba nového hl. kontrolóra obce 
 
Starosta obce priamo na OZ otvoril obálku, ktorá došla v stanovenom termíne a skontroloval 
náležitosti, ktoré boli povinné, následne dal slovo Pánovi JUDr. Martinovi Galgoczymu, aby sa 
predstavil a povedal niečo o sebe. Následne dal starosta hlasovať o voľbe kontrolóra obce. 
 
Uznesenie č. 13/2016 

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

schvaľuje 
 
voľbu nového hlavného kontrolóra obce Pána JUDr. Martina Galgoczyho 
 

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

 

 

 

K bodu č.9 

Schválenie vecného bremena na obecných pozemkoch pre VVS a.s. 
Starosta obce informoval, že ak chceme dobudovať obecný vodovod, tak musíme schváliť vecné 

bremeno na obecných parcelách pre VVS a.s. 
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Uznesenie č. 14/2016 
 

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

schvaľuje 

bezodplatné vecné bremeno na obecných pozemkoch (parc. č.  CKN 136; 200/1  a 199)  pre rozsah cedovanej 
časti stavby, slúžiacej na uloženie vodovodného potrubia pre VVS a.s. 

 

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

  

K bodu č.10 

Schválenie VZN č.1 /2016  o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov 
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Kašov 
 
Starosta dal hlasovať o povinnom VZN o plagátoch. 
 

Uznesenie č. 15/2016 

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

Schvaľuje 

 
VZN č.1 /2016 o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Kašov 
 

Hlasovanie:  
za:       Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 
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K bodu č. 11 

Schválenie VZN č.   2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kašov  - 
Prevádzkový poriadok pohrebiska. 
 
Starosta dal hlasovať o novom prevádzkovom poriadku pohrebiska,  ktorý sa ešte prediskutoval  
a upravil sa aj cenník poskytovaných služieb. 

 

Uznesenie č. 16/2016 

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

Schvaľuje 

 

VZN č.   2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kašov  - Prevádzkový 
poriadok pohrebiska. 
 
Hlasovanie:  
za:       Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 

 
 
 

K bodu č.12 
Schválenie rozpočtového opatrenia 
Pracovníčka obce odprezentovala rozpočtové opatrenie súvisiace s rekonštrukciou bytu. 
 
 

Uznesenie č. 17/2016 

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 č. 1/2016 

 

Hlasovanie:  
za:       Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 
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K bodu č. 13 
Upravenie čerpania sociálneho fondu 
 
Na základe nového zákona o postavení starostov obce, kde je povinný prispievať do soc. fondu už aj 
starosta, tak je potrebné zmeniť čerpanie sociálneho fondu. 

 

Uznesenie č. 18/2016 

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

Schvaľuje 

 

Úpravu čerpania sociálneho fondu a jeho použitie  na stravné  v hodnote 0,20 eur na zamestnanca obce 
/ na 1 deň. 
 
Hlasovanie:  
za:       Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 

 
 
K bodu č. 14 
 
Rôzne: 
Oznámenie nových volieb na poslanca v obci Kašov na 5.11.2016 
Starosta informoval o doplňujúcich voľbách na poslanca, ktoré sa uskutočnia 5.11.2016 a termín 
podávania kandidátok je do 11.9.2016 
 
Organizovanie a zabezpečenie futbalového turnaja 7.5.2016 

Prebehla aj diskusia o prípadnom organizovaní futbalového turnaja, kde bol návrh o organizovaní 

takejto akcie iba pre Kašovčanov, a uzavrelo sa to tak, že ak sa nenájde dostatočný počet družstiev 

(min.6 z toho jedno Kašovské), tak turnaj nebude, a starosta navrhol tenisový turnaj pre Kašovčanov 

v priebehu júna.  

K bodu č. 15 
Diskusia 
 
Starosta obce informoval o vrátení finančných prostriedkov zo združenia MAS Tokaj – rovina, ktoré 
sme im minuli rok požičali vo forme dotácii a navrhuje ich použiť na zakúpenie nových stoličiek do KD 
v počte 110 ks a s návrhom všetci jednohlasne súhlasili. 
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K bodu č. 16 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 
 
Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 
 
 
 

K bodu č. 17 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ.  

Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Jozef Uhrín 

 

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


