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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 18.6.2021 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec 

                                 Jozef Uhrin – poslanec 

                                                                   

Ďalší prítomní:     Katarína Kerestyová – pracovníčka obce 

                                JUDr. Martin Galgoczy – kontrolór obce 

                                Petra Dragošeková 

                                Anton Sirovec 

 Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Plnenie rozpočtu k 31.5.2021 

6. Rozpočtové opatrenie  

7. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

9. Záverečný účet  2020 

10. Pokračovanie vo výstavbe obecného vodovodu 

11. Zámeny pozemkov 

12. Dlhodobý prenájom priestorov v budove MŠ 

13. Rôzne 

14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

15. Záver 

 

K bodu č.1   

Otvorenie 

Starosta privítal prítomných poslancov 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 2/3 z poslancov. 
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Starosta obce informoval, že tretí poslanec Ján Keresty, ml. sa k dnešnému dňu vzdal funkcie písomne 

bez udania dôvodu. Po dnešnom rokovaní starosta osloví jeho náhradníčku. 

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 31.5.2021 

6. Rozpočtové opatrenie  

7. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

9. Záverečný účet  2020 

10. Pokračovanie vo výstavbe obecného vodovodu 

11. Zámeny pozemkov 

12. Dlhodobý prenájom priestorov v budove MŠ 

13. Rôzne 

14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

15. Záver 

 

 

Uznesenie č.    1/2021 

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 31.5.2021 

6. Rozpočtové opatrenie  

7. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

9. Záverečný účet  2020 

10. Pokračovanie vo výstavbe obecného vodovodu 

11. Zámeny pozemkov 

12. Dlhodobý prenájom priestorov v budove MŠ 

13. Rôzne 

14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

15. Záver 
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Hlasovanie:  
za:              Uhrin , Timko    
proti :        0    
zdržal sa:  0   

 

K bodu č. 3 

Kontrola plnenia uznesení 
Na poslednom zasadnutí neboli prijaté uznesenia na plnenie. 

  

 
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. Jozef Uhrin    

p. Ján Timko 

Uznesenie č.     2/2021 

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. Jozef Uhrin 
Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa: 0   
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K bodu č.5 

Plnenie rozpočtu k 31.5.2021 

Uznesenie č. 3/2021 

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 31.5.2021 

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

K bodu č. 6 

Rozpočtové opatrenie  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 predniesla referentka obce. 

Uznesenie č.  4/2021 

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. 2/2021 

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

 

K bodu č. 7 

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór oboznámil prítomných s plánom kontrolnej činnosti  na II. polrok 2021 

Uznesenie č. 5/2020 

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 2021 . 
 
Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa:  0   
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K bodu č. 8 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

 

Uznesenie č.  6/2021 

 
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 

 

odporúčanie hlavného kontrolóra schváliť záverečný účet za rok 2020 

 

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

 

K bodu č. 9 

Záverečný účet obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 

 

Starosta a referentka predniesli súhrn záverečného účtu a plnenie rozpočtu za rok 2020. 

 

Uznesenie č.  7/2021 

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

 

                                                                                schvaľuje 

 

záverečný účet obce a hospodárenie za rok 2020. 

 

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

 

 K bodu č. 10 

Pokračovanie vo výstavbe obecného vodovodu 

Obec podáva opätovne žiadosť o dotáciu na pokračovanie výstavby vodovodu v Obci Kašov cez 

Envirofond a súčasne, ak by žiadosť neprešla, obec bude žiadať o spolufinancovanie výstavby aspoň 

krátkeho úseku priamo finančné riaditeľstvo na VVS a.s.  Výstavba  by pokračovala prioritne na Ulici 

Okružná samozrejme ráta sa s celkovým dokončením. 
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Uznesenie  č. 8/2021 

 

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 

 

pokračovanie vo  výstavbe vodovodu v Obci Kašov. 

 

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

K bodu č. 11 

Zámeny pozemkov 

K výstavbe vodovodu na Ulici Okružnej je potrebné vysporiadať vlastníctvo pozemkov cez ktoré bude 

vodovod vedený a to s p. Stanislavom Kučmom, p. Jurajom Karáskom, p. Ľuboslavom Jenčom s manž. 

Vierou rod. Urbanovou a Jozefom Kováčom. Obec už dala zamerať pozemky a pripraví geometrický 

plán na svoje náklady. 

Uznesenie  č. 9/2021 

 

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 

 

zámenu a predaj pozemkov na Ulici okružnej. 

Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa:   0   
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K bodu č. 12  

Dlhodobý prenájom priestorov v budove MŠ 

O prenájom obecných priestorov v budove MŠ prejavili záujem p. Petra Dragošeková na otvorenie 

kaderníctva a p. Lukáš Sirovec na otvorenie pekárne cukroviniek. A Anton Sirovec potvrdil záujem 

prevádzkovať naďalej  potraviny v súčasných obecných priestoroch. 

Uznesenie  č. 10/2021 

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 

 

prenájom priestorov v budove materskej školy. 

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

 

K bodu č. 13 

Rôzne 

 

1. Poslanec Ján Timko bol oslovený p. Martinom Moňakom, ktorý prejavil záujem odkúpiť 

budovu bývalej materskej školy. 

Obecné zastupiteľstvo návrh prejednalo a skonštatovalo, že nemá záujem budovu odpredať, ak by bol 

záujem, tak len na prenájom priestorov potravín. 

2. Ďalej starosta oboznámil prítomných s uvedenými skutočnostiami: 

- ubytovaním p. Feketovej a p. Kandráka v prenajatej nehnuteľnosti- dome č. 9 na ulici 

Cejkovskej 

- plánom o rekonštrukcii chodníka na Hlavnej ulici , čaká sa už len na podpis zmluvy zo 

strany ministerstva 

- plánom rekonštrukcie autobusovej zastávky aj parkoviska– cez MAS- Tokaj Rovina 

- zorganizovaním brigády na opravu mostíka na ul.Cejkovská 

- kúpou nehnuteľnosti na LV č.  221 od p. Milana Dudáša  

- kúpou alebo zámenou nehnuteľnosti na LV č. 402 parc.č.498 od p. Ondreja Zambu  

- od 1.6.2021 je sprevádzkovaná nová obecná stránka aj aplikácia, pribudne aj SMS hlásnik 

- bol zakúpený nový vozík na kosačku, nová Profi strunová kosačka a aj nová 4-kolesová 

kosačka 

3. Ján Timko navrhol umiestniť osvetlenie na časť parku, kde sa nachádza kríž  

4. Jozef Uhrin navrhol zvýšenie odmien pre poslancov, ktorého schvaľovanie bude na najbližšom 

zasadnutí. 
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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 a pevne verí, že na najbližšom zasadnutí zloží 
poslanecký sľub nová poslankyňa OZ. 

 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Jozef Uhrin. 

                           

 Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


