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OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
Z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 16.12.2019 

 

 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 - kontrolór 

                              Katarína Kerestyová – pracovníčka obce 

                                       Ing. Michal Maďar 

                                       Ing. Ján Šváb 

 Program: 
  

 1. Otvorenie 

 2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

 5. Plnenie rozpočtu k 31.11.2019 

6.  Rozpočtové opatrenie  

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2020-2022 

9. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022 

10. VZN č. 2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kašov 

11. VZN č. 3 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

12. Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

13. Rôzne 

14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

15. Záver 

 

K bodu č.1   

Otvorenie 

Starosta privítal prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva . 

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. 

Uznesenie č.   17/2019 

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 31.11.2019 

6.  Rozpočtové opatrenie  

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2020-2022 

9. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022 

10. VZN č. 2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kašov 

11. VZN č. 3 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

12. Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

13. Rôzne 

14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

15. Záver 

 
Hlasovanie:  
za:              Ján Timko, Jozef Uhrin , Ján  Keresty     
    

 

K bodu č. 3 

Kontrola plnenia uznesení 
 Na poslednom OZ  neboli prijaté  žiadne  uznesenia so stanoveným  plnením. 
 

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 Uhrin 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko 

                                                                 p. Ján Keresty 
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Uznesenie č.     18/2019 

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. Jozef Uhrin 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

p. Ján Keresty 
Hlasovanie:  
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty        
  

 

K bodu č.5 

 Plnenie rozpočtu k 30.11.2019 

Starosta predniesol plnenie rozpočtu k 30.11.2019 

 

Uznesenie č. 19 

 

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 30.11.2019 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
 

K bodu č. 6 

 Rozpočtové opatrenie  

Uznesenie č. 20 

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 č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019  

 
Hlasovanie: 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty 
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K bodu č. 7 

 Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2020 

Hlavný kontrolór prečítal  návrh kontrolnej činnosti obce na I. polrok 2020.  

Uznesenie č. 21 

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  2020 

 
Hlasovanie: 
 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty 
    

 

 

K bodu č. 8 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 

Hlavný kontrolór obce dal súhlasné stanovisko k predkladaným rozpočtom na roky 2020-2022 

 

Uznesenie č. 22 

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 2020- 2022 

 
Hlasovanie: 
 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrín, Ján Keresty 
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K bodu č. 9 

Schválenie rozpočtu na roky 2020 – 2022 

Uznesenie č. 23 

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

A) predložený rozpočet na rok 2020 
B) v zmysle zákona 425/2013 Z.z. v Obci Kašov sa nebude uplatňovať programový rozpočet 

 

Hlasovanie: 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty 
  

Uznesenie č. 24 

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 2021 a 2022 
 
Hlasovanie: 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty 

 

K bodu č.10 

Všeobecne záväzne nariadenie obce č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kašov. 

 

Uznesenie č. 25 
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 
schvaľuje 

 

 Všeobecne záväzne nariadenie obce č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kašov. 

  
Hlasovanie: 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty 
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K bodu č. 11 

 Všeobecne záväzne nariadenie obce č. 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Starosta predniesol prítomným poslancom návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci žiadali zmeniť (znížiť navýšenie 

z navrhovaného návýšenia z 0,5 % na 0,4%) percento výberu daní z ornej pôdy na 0,40 %  od 1.1.2020. 

Uznesenie č. 26 
 

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

schvaľuje 
 

 Všeobecne záväzne nariadenie obce č.  3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Hlasovanie: 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty 
 
 

 

K bodu č. 12 

Smernica č. 2 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

Uznesenie č. 27 
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. 2 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou. 

Hlasovanie: 

Za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty 

K bodu č. 13 

Rôzne 

1. Starosta obce zhodnotil rok 2019. Spomenul najväčšie investície, ale vymenoval aj všetky 

brigády na ktorých spolupracovali poslanci obce, ale aj dobrovoľníci z obce. 

Najväčšie investície 2019: 

- Uvítanie detí do života (1200 eur) 

- Kompostér do každej domácnosti  (5 000 eur) 

- Zakúpenie novej traktorovej kosačky (4 750 eur) 
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- Vybudovanie detského ihriska (14 000 eur) 

- Asfaltovanie miestnych komunikácií (22 400 eur) 

- Montáž osvetlenia multifunkčného ihriska ( 1000 eur) 

- Dokončenie pokládky zámkovej dlažby na chodníku Dolská (500 eur) 

- Zakúpenie vybračnej dosky – žaby  (450 eur) 

- Rekonštrukcia kúpeľne a WC v hornom byte (1 000 eur) 

Ďalej spomenul aj organizovanie športových a spoločenských akcii v roku 2019 : 

- Uvítanie detí do života 

- Prednáška o kompostovaní 

- Stavanie mája + vatra 

- 5 brigád na detskom ihrisku 

- Výlet do Maďarska 

- Dzeň valala 

- Brigády na osvetlení ihriska 

- Úcta k starším 

- Mikuláš v KD 

- Stolnotenisový turnaj 

- Kašovský Silvester 

Plány na rok 2020: 

- Chodník (Križovatka – Feketová) 

- Dokončenie garáži ( brána + elektrika) 

- Doplnenie kamier 2 ks 

- Dopravné zrkadlá na rizikové miesta (zakúpiť a osadiť) 

- Postupne pokračovať v rekonštrukcii kuchyne 

- Tenisový turnaj ( jar – leto) 

- Žiadosť o fin. prostriedky na dokončenie 800 m vodovodu 

 

 

2. P. Ján Šváb upozornil na búranie budov – maštalí, vo vlastníctve HORST, s.r.o. , Kysta. Z pozemku 

zatiaľ nebol odprataný nebezpečný odpad a to azbestová krytina. 

Starosta podotkol, že dnes sa bol osobne pozrieť na mieste a búracie  práce už z veľkej časti 

prebehli.  Dnes v telefonickom rozhovore konateľ spoločnosti sa zaviazal nebezpečný odpad 

umiestniť na skládku s nebezpečným odpadom v čo najkratšom čase a tak isto podajú žiadosť 

o búracie povolenie.  

       

K bodu č. 14 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 
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K bodu č. 15 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ.  

Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť  a pripomienky a všetkým sa poďakoval za 
vykonanú prácu počas celého roka 2019. 

 

Overovatelia:  p. Jozef Uhrin  

                             p. Ján Keresty, ml. 

  

 

 

Zapísala:  p. Katarína Kerestyová                    Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


