
1 
 

 

OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 28.9.2017 

 

 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 – príloha: -  prezenčná listina 

 Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Individuálna výročná správa za rok 2016 

6. Plnenie rozpočtu k 31.8.2017 

7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

8. Schválenie  spolufinancovania 5 % na sanáciu čiernej skládky 

9. Zámena a predaj obecného pozemku 

10. Organizovanie akcie „Deň úcty k starším“ 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

14. 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 3/3 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. Individuálna výročná správa za rok 2016 

6. Plnenie rozpočtu k 31.8.2017 

7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

8. Schválenie  spolufinancovania 5 % na sanáciu čiernej skládky 

9. Zámena a predaj obecného pozemku 

10. Organizovanie akcie „Deň úcty k starším“ 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

14. Záver 

 

 

Uznesenie č.    12/2017 

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: 

 

 Program: 
1.  Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Individuálna výročná správa za rok 2016 

6. Plnenie rozpočtu k 31.8.2017 

7.  Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

8.  Schválenie  spolufinancovania 5 % na sanáciu čiernej skládky 

9. Zámena a predaj obecného pozemku 

10. Organizovanie akcie „Deň úcty k starším“ 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

14. Záver 

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

Kontrola plnenia uznesení 
      
  Starosta skonštatoval, že  neboli prijaté žiadne uznesenia, ktoré sa mali od posledného OZ splniť. 

 
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 Keresty    

p. Ján Timko  

 

 

Uznesenie č.    13/2017 

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. Jozef Uhrin   

p. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Keresty    

p. Ján Timko 
Hlasovanie:  
za:             Timko,Uhrin, Keresty    
proti :        0   
zdržal sa: 0   
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K bodu č.5 

Individuálna výročná správa za rok 2016 
 
Poslanci boli oboznámení s Individuálnou výročnou správou za rok 2016 a zobrali ju na 
vedomie bez pripomienok 
  
 
 

Uznesenie č.  14/2017 
 
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 
 
Individuálnu výročnú správu za rok 2016 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
 

 
 

K bodu č. 6 

Plnenie rozpočtu k 31.8.2017 

 

Starosta oboznámil poslancov OZ s hospodárením  obce k 31.8.2017. 

 

Uznesenie č. 15/2017 

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 31.8.2017 

 

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

Rozpočtové opatrenie 6/2017 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 predniesla referentka obce. 

Uznesenie č. 16/2017 

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 

rozpočtové opatrenie č. 6/2016 

 

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

 

K bodu č. 8 

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kašov 

Minister životného prostredia SR rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho 

fondu formou dotácie na projekt Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kašov, vo 

výške 38.568,00 Eur. 

Starosta obce predložil návrh na použitie finančných prostriedkov  na spolufinancovanie projektu, 

keďže spoluúčasť obce je 5%. 

Starosta informoval, že obec mala podanú žiadosť o dotáciu  na odstránenie čiernej skládky v „Motoze“ 

Uznesenie č.17/2017 

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

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje 

Použitie finančných prostriedkov vo výške 1.979,79 Eur na spolufinancovanie projektu Sanácia miest 

s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kašov   

Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 9 

Zámena  a predaj obecného pozemku 

Starosta obce predniesol zámer na výmenu majetku obce (časť parcely 162) z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa: 

p. Helena Terpáková požiadala Obec Kašov o výmenu časti obecného pozemku, parcely č. 137 cca vo 

výmere 1 m2, za časť pozemku v jej osobnom vlastníctve na parc. č. 87/1 cca vo výmere 17 m2 . 

Ďalej starosta obce predniesol zámer na odpredaj majetku obce (časť parcely 163) z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa: 

p. Timko s manželkou s manž. Monikou Timkovou požiadali Obec Kašov o odpredaj časti obecného 

pozemku parcelu č. 163 vo výmere 13 m2. 

Tieto  zámery budú zverejnené počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. 

www.obeckasov.sk 

Uznesenie č.18A/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 

navrhovaný zámer na výmenu obecného pozemku na parc. č. 137 vo výmere 1 m2 za pozemok na parc.č. 

87/1 vo výmere 17 m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa :  

 ktorý spočíva v usporiadaní vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ktoré dlhodobo 

využívajú žiadatelia  

Hlasovanie: 

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

Uznesenie č.18B/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 

navrhovaný zámer na predaj obecného pozemku na parc. č. 163 vo výmere 13 m2 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa :  

 ktorý spočíva v usporiadaní vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ktoré dlhodobo 

využívajú žiadatelia  

Hlasovanie: 

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

http://www.obeckasov.sk/
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K bodu č. 10 

Rôzne 

1. Starosta kladne zhodnotil organizovanie  a priebeh akcie „Dzeň valala 2017“ a poďakoval sa 

poslancom za ich pomoc pri príprave aj všetkým dobrovoľníkom. 

2. Ďalej oznámil prítomným, že sa natrela strecha na budove ZŠ(bytovka) a už je urobená strecha 

aj na garáži, pokračuje sa v dokončovacích prácach.  

Starosta obce poďakoval všetkým dobrovoľníkom (Jakub Hrubovský, Dávid Moňak, Jozef Katuš, 

ml. a st., Juraj Nemet, ktorí pomáhali najmä pri betónovaní venca  a samozrejme aj všetkým 

zamestnancom obce a poslancom pri vybudovaní novej strechy. 

3. Ukončila sa výstavba chodníka pri novom moste a rekonštrukcia Dolskej studne. 

Zároveň sa starosta poďakoval všetkým zamestnancom obce, ktorí pomáhali pri týchto 

náročných stavbách a samozrejme aj dobrovoľníkom MH autoservis a spol. a Jozefovi Katušovi 

aj ml. aj st. 

4. Starosta po dohode s poslancami stanovili termín akcie „Deň úcty k starším 2017 “ na 

15.10.2017. Je potrebné ešte zabezpečiť kultúrny program a o prípravu pohostenia sa postarajú 

zamestnanci obce a manželky poslancov. 

5. Je potrebné riešiť túlavých psov, nakoľko sa občania neustále sťažujú, starosta navrhol odchyt 

psov pri spolupráci s políciou a kvalifikovanou firmou. 

6. Rekonštrukcia časti miestnych chodníkov v hodnote 11 000 eur sa bude realizovať až na jar 

v roku 2018, starosta s poslancami sa dohodli, aby sa začalo s rekonštrukciou chodníkov 

v centre obce pozdĺž hlavnej ulice, aby nový chodník mohlo využívať čo najviac občanov obce. 

K bodu č. 11 

Diskusia 

V diskusii sa riešili návrhy starostu v bode č. 10 - rôzne 

K bodu č. 12 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Pracovníčka 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. 

Overovatelia:  p. Jozef Uhrín  

                             p. Ján Keresty, ml. 

 Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


