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OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
 

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 14.12.2016 

 

 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. Schválenie VZN 1/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Kašov 

 6. Schválenie VZN 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kašov 

 7. Schválenie VZN 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 8. Prerokovanie rozpočtových opatrení za rok 2017 

 9. Plnenie rozpočtu k 30.11.2017 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018  

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 

12. Schválenie rozpočtu na roky 2018 – 2020 

13. Schválenie predaja a zámeny pozemkov 

14. Rôzne, 

15. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

16. 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  a predtým sa spýtal sa poslancov, či majú nejaké 

pripomienky. 

 

Uznesenie č.19 /2017 

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. Schválenie VZN 1/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Kašov 

 6. Schválenie VZN 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kašov 

 7. Schválenie VZN 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 8. Prerokovanie rozpočtových opatrení za rok 2017 

 9. Plnenie rozpočtu k 30.11.2017 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018  

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 

12. Schválenie rozpočtu na roky 2018 – 2020 

13. Schválenie predaja a zámeny pozemkov 

14. Rôzne, 

15. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

16. 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 18A/2017 – zverejnený zámer na výmenu časti obecného pozemku na parc. č. 137 vo  
výmere 1 m2 za časť parc. č. 87/1 vo výmere 17 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
- Uznesenie 18B/2017 – zverejnený zámer na odpredaj časti obecného pozemku na parc. č. 163 vo 
výmere 13 m2. 
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K bodu č. 4 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

Uznesenie č. 20/2017 

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. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

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

 

K bodu č. 5 

Schválenie VZN 1/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci 

Kašov 

Starosta oznámil, že obec do dnes nemala schválené VZN o uliciach a číslovaní stavieb a keďže zákon 

to vyžaduje, tak sme  vypracovali a predložili  ho na schválenie OZ. 

Uznesenie č. 21/2017 

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. 1/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Kašov. 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
 

 

 

K bodu č. 6 

Schválenie VZN 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kašov 

 

Starosta oznámil, že obec do dnes nemala schválené VZN o podmienkach poskytovania dotácií 

a keďže zákon to vyžaduje, tak sme  vypracovali a predložili  ho na schválenie OZ. 
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Uznesenie č. 22/2017 

 
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. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kašov. 
 
Hlasovanie: 
 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
  
 

K bodu č. 7 
Schválenie VZN 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
 
Starosta oznámil, že obec by mala mať  schválené VZN o zavedení a poskytovaní elektronických 

služieb, tak sme  vypracovali VZN a predložili  ho na schválenie OZ. 

 

Uznesenie č. 23/2017 
 
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. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 8 
Prerokovanie rozpočtových opatrení za rok 2017 

Rozpočtové opatrenie č. 8 a 9 predniesla referentka obce. 

Uznesenie č. 24/2017 

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

schvaľuje 
 
Rozpočtové opatrenie 8 a 9/2017 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
 

 

K bodu č. 9 

Plnenie rozpočtu k 30.11.2017 

 

Starosta predniesol plnenie rozpočtu k 30.11.2017 

 

Uznesenie č. 25/2017 

 

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 30.11.2017 
 
Hlasovanie: 
 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 10 

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2018 

Hlavný kontrolór obce predniesol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok. 

Uznesenie č. 26/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             schvaľuje 
 
plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2018 

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

 

K bodu č.11 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 

Hlavný kontrolór obce dal súhlasné stanovisko k predkladaným rozpočtom na roky 2018-2020 

Uznesenie č. 27/2017 

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 
 
stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu na roky 2018- 2020 

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

 

K bodu č. 12 

Schválenie rozpočtu na roky 2018 – 2020 

Starosta obce prešiel spolu s poslancami OZ celý rozpočet na roky 2018-2020 a následne dal hlasovať: 

Uznesenie č. 28A/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             Schvaľuje  
 
Predložený rozpočet na rok 2018 
 

Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 28B/2017 

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 
 

Predložené rozpočty na roky 2019 a 2020 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 13 

Schválenie predaja a zámeny pozemkov 

Starosta predložil na schválenie predaj pozemku nehnuteľný majetok – časť pozemku p.č. 163 – ostatné 

plochy  v kat. území  Kašov, LV č. 543 na základe odčlenenia geometrickým plánom, ktorý na svoje náklady 

zabezpečil kupujúci - žiadateľ : Ján Timko a manž. Monika Timková ,  13 m2, za cenu 1,33 € za m2 a bola 

vytvorená nová parcela č.  163/6. 

Uznesenie č. 29/2017 

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 vlastníctva nehnuteľného majetku obce, na základe kúpnej zmluvy, ktorej podpísaním poveruje OZ 
starostu obce, v súlade s ustanoveniami §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, a to nehnuteľností: 
 

pozemku, registra C KN, parcelné číslo 163/6, o výmere 13 m2, druh pozemku - zastavané plochy 
a nádvoria, katastrálne územie Kašov, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku, registra E KN, parcelné 
číslo 163, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 7769 m2, katastrálne územie Kašov, ktorý je zapísaný na LV 
č. 543 vedeného Okresným úradom Trebišov, Katastrálnym odborom Pracovisko Trebišov, na základe 
Geometrického plánu č. 42/2017 vypracovaného spoločnosťou GEOKOL – Radoslav Kolář, Čsl. Armády 1782/2, 
07501 Trebišov, zo dňa 14.07.2017, úradne overeného dňa 18.7.2017, v prospech nadobúdateľa: Jána Timka 
a manž. Moniky Timkovej za kúpnu cenu 17,29 EUR. Poplatky súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľnosti budú 
znášať kupujúci. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ktoré 

dlhodobo využívajú žiadatelia.  

Hlasovanie: 

za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č.13 

 
Rôzne: 
 

1. Starosta oboznámil prítomných s ukončením projektu „Sanácia miest s nezákonne 

umiestneným odpadom v obci Kašov“. 

2. Dokončenie garáže, osadenie rámu na dvere, v závislosti od počasia sa uskutoční po novom 

roku.  

3. Účelová dotácia MF SR vo výške 10.000,- Eur a spoluúčasti obce vo výške 1.000,- Eur sa 

použije na rekonštrukciu chodníka na Hlavnej ulici v smere od autobusovej zastávky smerom 

ku križovatke. 

4. Cez združenie ROVINA bola podaná žiadosť na kompostéry do domácnosti, spoluúčasť obce je 

773,20 € 

5. Dňa 13.12.2017 starosta podal žiadosť na dotáciu na moderné detské ihrisko. 

6. Cez združenie MAS TOKAJ Obec Kašov v roku 2018-2019 využije dotácie na pokračovanie  

rekonštrukcie chodníkov v celkovej čiastke 30 000 Eur. 

7. Jozef Kováč sa prihlásil s otázkou, kedy bude vodovod vybudovaný aj na ulici Okružnej. 

Starosta na jeho podnet odpovedal, že vodovod začne riešiť s vodárňami v roku 2018, ale 

práce na výstavbe vodovodu by sa zo strany obce mohli začať najskôr v roku 2019, aj to záleží 

od toho či sa podarí získať dotácie  na vodovod, keďže na tomto úseku sú náročné výkopové 

práce priamo cez obecnú vozovku (asfalt).  

8. O slovo sa prihlásila aj Helena Terpáková, ktorá  má záujem o pripojenie sa na vodovod cez 

obecný pozemok, starosta odpovedal, že zo strany obce nevidí žiadne prekážky a obec bude 

plne súčinná. 

9. Poslanec Ján Timko z bezpečnostných dôvodov navrhol  namontovanie kamery na snímanie 

garáže. Starosta oznámil,  že ak sa na to nájdu fin. prostriedky, tak by sa v priebehu roka mali 

nainštalovať 2 ks kamier. 

K bodu č. 14 
Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Referentka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 

 
K bodu č. 16 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ. Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a poďakoval poslancom OZ za obetavú prácu pre obec Kašov počas celého roka 2017 a že sa teší  na 
spoluprácu v novom roku 2018. 

 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Ján Keresty, ml. 

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


