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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 25.6.2019 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec 

                                 p. Ján Keresty, ml. – poslanec 

                                  

Ďalší prítomní:     Katarína Kerestyová – pracovníčka obce 

                                Michal Maďar 

Ospravedlnení :   p. Jozef Uhrín – zástupca starostu 

   JUDr. Martin Galgoczy – kontrolór obce 

 Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Plnenie rozpočtu k 31.5.2018 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018  

7. VZN 1/2018 o čistote a o verejnom poriadku  

8. Záverečný účet  2018 

9. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

10. Dotácia z Ministerstva financií SR 

11.  Tenisový turnaj  

12. Deň obce 27.7.2019 

13. Rôzne 

14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

15. 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 nakoľko sú prítomní 2/3 z poslancov. 
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K bodu č. 2 

Schválenie programu  

Starosta dal hlasovať o dnešnom programe OZ : 

  Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

       4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Plnenie rozpočtu k 31.5.2018 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018  

7. VZN 1/2018 o čistote a o verejnom poriadku  

8. Záverečný účet  2018 

9. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

10. Dotácia z Ministerstva financií SR 

11.  Tenisový turnaj  

12. Deň obce 27.7.2019 

13. Rôzne 

14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

15. Záver 

  

Uznesenie č.    1/2019 

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: 

  Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

       4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Plnenie rozpočtu k 31.5.2018 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018  

16. VZN 1/2018 o čistote a o verejnom poriadku  

17. Záverečný účet  2018 

18. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

19. Dotácia z Ministerstva financií SR 

20.  Tenisový turnaj  

21. Deň obce 27.7.2019 

22. Rôzne 

23. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

24. Záver 

 
Hlasovanie:  
za:              Timko , Keresty     
proti :        0    
zdržal sa:  0   
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K bodu č. 3 

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

- Z príležitostí Uvítania detí do života, obec na každé narodené  dieťa od 2.1.2015 poskytla 
finančnú hotovosť vo výške 100,- € 

- Zakúpila sa piecka do posilňovne 
- Do každej domácnosti sa rozdelili kompostéry 
- Dopravné zrkadlá na ulicu Okružnu zatiaľ neboli zakúpené, v čo najkratšej dobe sa zakúpia a 

osadia   
  

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. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Keresty    

p. Ján Timko  

Uznesenie č.     2/2019 

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 Keresty    

p. Ján Timko  

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

 

Došiel poslanec Jozef Uhrin  
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K bodu č.5 

 

Plnenie rozpočtu k 31.5.2019 

Uznesenie č. 3/2019 

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 31.5.2019 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Keresty 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

K bodu č. 6 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 predniesla referentka obce. 

 

Uznesenie č.  4/2019 

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. 3/2019 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Keresty 

Proti:  

Zdržal sa: 
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K bodu č. 7 

 

VZN č. 1/2019 o čistote a o verejnom poriadku 

 Starosta predniesol návrh VZN č. 1/2019 o čistote a o verejnom poriadku 

Uznesenie č. 5/2019 

 

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. 1/2019 o čistote a o verejnom poriadku . 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
  
 

K bodu č. 8 

 

Záverečný účet obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 

 

Starosta a referentka predniesli súhrn záverečného účtu a plnenie rozpočtu za rok 2018. 

 

Uznesenie č.  6/2019 

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

 

A/ berie na vedomie 

 

odporúčanie hlavného kontrolóra schváliť záverečný účet za rok 2018 

 

                                                                                B/schvaľuje 

 

záverečný účet obce a hospodárenie za rok 2018. 

 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Keresty 

Proti:  

Zdržal sa: 
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K bodu č. 9 

 Plán činnosti hlavného kontrolóra 

Starosta oboznámil prítomných s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 

2019 

Uznesenie č. 7/2019 

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 
 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 . 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
 

 

K bodu č. 10 

Dotácia  z Ministerstva finanncií SR 

Ministerstvom financií SR bola obci poskytnutá účelová dotácia v sume 10.000,- € na čiastočnú 

úhradu výdavkov projektu Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, na kapitálové 

výdavky. 

      Opravovať sa bude cesta na ulici Dolskej. 

Uznesenie č.  8/ 2019 

     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 

 dotáciu Ministerstva financií vo výške 10.000,- € na projekt „Oprava a rekonštrukcia miestnych 

komunikácií“. 

Hlasovanie: 

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

 

 



7 
 

K bodu č. 11 

Tenisový turnaj 

Termín tenisového turnaja je predbežne stanovený na 6.7.2019 

 

K bodu č. 12 

Deň obce 27.7.2019 

Deň obce sa presúva predbežne na 10.8.2019 

Pre deti sa zabezpečia nafukovacie atrakcie, v programe a zabezpečí  folklórna skupina. 

Pripravia sa tradičné zabijačkové špeciality, kofola a pivo sa bude podávať zdarma. 

Bude tradičná tombola od sponzorov obce. 

 

K bodu č. 13 

Rôzne 

A/ Referentka obecného úradu oboznámila prítomných so Smernicou č. 1/2019 Obecného 

úradu v Kašove zo dňa 20.6.2019 o registratúrnom poriadku. 

Uznesenie č. 9/2019 

 
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 
 

Smernicu č. 1/2019 Obecného úradu v Kašove zo dňa 20.6.2019 o registratúrnom poriadku . 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
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B/ Starosta obce predniesol návrh odkúpiť príjazdovú cestu na ulici Cejkovská, ktorá vedie 

k trom nehnuteľnostiam a to parcelu registra „C“ č. 221/4, vedenú ako zastavaná plocha vo 

výmere 181 m2, od JUDr. Michala Roška. 

Uznesenie č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             S c h v a ľ u j e 
 
Kúpu parcely registra „C“ č. 221/4 v katastrálnom území Kašov a zároveň poveruje starostu obce 
podpísaním zmluvy.  
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 

C/ Dokončenie detského ihriska –  vo štvrtok  27.6.2019 a v piatok 28.6.2019 je naplánovaná 

brigáda, urobí sa oplotenie ihriska. Konečné úpravy vykonajú zamestnanci obce. 

D/ 23.6.2019 v skorých ranných hodinách bol vykonaný postrek proti komárom. Keďže nebol 

aplikovaný na všetkých uliciach, pri druhom postreku sa starosta zúčastni osobne. Predbežný 

termín je na skorú rannú hodinu 29.6.2019 

E/ Poslanec Ján Timko navrhol obložiť boky podstavca zvoničky na cintoríne, s čím starosta 

súhlasil a oprava sa vykoná do 1.11.2019 

F/ Poslanec Ján Keresty, oznámil prítomným, že sa zabezpečili svetlá – reflektory na ihrisko (z 

peňazí OZ – Športom za mier Kašov). V priebehu leta sa  zadovážia stĺpy a zorganizuje sa  

brigáda na osadenie stĺpov a sfunkčnenie reflektorov.  

G/ Ing. Michal Maďar sa informoval ohľadom možností zrušenia nájomného za Urbárske 

pozemkové spoločenstvo. Starosta mu oznámil, že výpovedná lehota je 6 mesiacov, ale 

zmluva sa dá vypovedať ihneď po dohode oboch strán. 

H/ Ďalej Ing. Michal Maďar – sa vyjadril k návrhu predaja budovy MŠ, uverejnenému na 

facebooku, nesúhlasí s predajom obecných nehnuteľností. OZ sa zhodlo, že by bolo 

výhodnejšie dať budovu do dlhodobého prenájmu a nájomca by si namiesto platby za nájom 

postupne budovu zrekonštruoval. 
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K bodu č. 14 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 
 

Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 
 

 
K bodu č. 15 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ.  

Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Ján Keresty, ml. 

  

 

 

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


