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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 15.12.2021 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec 

                                 Jozef Uhrin – poslanec 

                                 Zuzana Grečková - poslankyňa 

                     

                     

Ďalší prítomní:      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 31.12.2021 

 6. Rozpočtové opatrenie 

 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022  

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

 9. Schválenie rozpočtu na roky 2022 - 2024  

 10. VZN č. 1/2021 o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Kašov 

 11. Združenie obcí Ondavské cyklotrasy 

 12. Kúpa, predaj a zámena pozemkov 

 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 3/3 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 31.12.2021 

 6. Rozpočtové opatrenie 

 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022  

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

 9. Schválenie rozpočtu na roky 2022 - 2024  

 10. VZN č. 1/2021 o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Kašov 

 11. Združenie obcí Ondavské cyklotrasy 

 12. Kúpa, predaj a zámena pozemkov 

 13. Rôzne 

 14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

 15. Záver 
  

Uznesenie č.    23/2021 

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 31.12.2021 

 6.  Rozpočtové opatrenie 

 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022  

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

 9. Schválenie rozpočtu na roky 2022 - 2024  

 10. VZN č. 1/2021 o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Kašov 

 11. Združenie obcí Ondavské cyklotrasy 

 12. Kúpa, predaj a zámena pozemkov 

 13. Rôzne 

 14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

 15. Záver 
 
Hlasovanie:  
za:              Grečková, Uhrin , Timko    
proti :        0    
zdržal sa:  0   
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K bodu č. 3 

Kontrola plnenia uznesení 
 

- Balíčky pre dôchodcov sa zakúpili a rozdali 
  

 
K bodu č. 4 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 Za zapisovateľa bol určený    p. Ing. Róbert Katuš  

 Za overovateľov zápisnice :    p. Zuzana Grečková    

p. Jozef Uhrin 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Zuzana Grečková   

p. Ján Timko  

Uznesenie č.     24/2021 

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 zapisovateľa bol určený    p. Ing. Róbert Katuš  

 Za overovateľov zápisnice :    p. Zuzana Grečková    

p. Jozef Uhrin 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Zuzana Grečková  

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

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 

 

Uznesenie č. 25/2021 

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 31.12.2021 

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

 

K bodu č. 6 

Rozpočtové opatrenie  

Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 predniesol starosta obce, ktoré sa týkalo materiálov na rekonštrukciu 

obecnej garáže, výmeny okien na potravinách a kaderníctve a samotnej rekonštrukcie interiéru 

potravín. 

Uznesenie č.  26/2021 

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. 6/2021 

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

 

K bodu č. 7 

   

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2022 

Starosta prečítal  návrh hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022.  

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 
 
                                                                             schvaľuje 
 
 
plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2022 
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Hlasovanie: 
za:             Grečková, Timko,  Uhrín 
proti:         0 
zdržal sa: 0 
  

 

K bodu č.8 

  

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

Hlavný kontrolór obce dal súhlasné stanovisko k predkladaným rozpočtom na roky 2022-2024 

Uznesenie č. 28 

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 2022- 2024 

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

 

K bodu č. 9 

Schválenie rozpočtu na roky 2022 – 2024 

Uznesenie č. 29/A 

 

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) 

1. predložený rozpočet na rok 2022 
2. v zmysle zákona 425/2013 Z.z. v Obci Kašov sa nebude uplatňovať programový rozpočet 

 
Hlasovanie: 
za:             Grečková, Timko,  Uhrín 
proti:         0 
zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 29/B 

 
 B)                                                                   

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 2023 a 2024 
 
Hlasovanie: 
za:             Grečková, Timko,  Uhrín 
proti:         0 
zdržal sa: 0 

K bodu č. 10 

Starosta oboznámil prítomných s  VZN č. 1/2021 o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat 

na území obce Kašov, nakoľko sme mali opakovanie sťažnosti na Pána. Kramlu na jeho nelegálny chov 

kôz.  

Uznesenie č. 30 

 
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. 1/2021 o  územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Kašov 

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

  
 
 
 
 
 
 
K bodu č. 11 
 
     Zriadenie združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

Uznesenie č. 31 

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

v súlade s ustanovením § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zriadenie združenia obcí Ondavské 

cyklotrasy, so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
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B/  Schvaľuje  
 

Zmluvu o zriadení združenia obcí, ktorou obec Nižný Hrušov, obec Dlhé Klčovo, obec Parchovany, mesto 

Trebišov, obec Zemplínske Hradište, obec Sirník, obec Brehov, obec Hraň, obec Veľké Ozorovce, obec 

Zemplínska Teplica, obec Zemplínske Jastrabie, obec Kašov, obec Streda nad Bodrogom, obec Horovce, obec 

Moravany, obec Rakovec nad Ondavou, obec Tušice a obec Tušická Nová Ves zriaďujú združenie obcí: 

Ondavské cyklotrasy, so sídlom M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov, ktorého hlavným účelom je 

starostlivosť o životné prostredie, ktorá spočíva vo vyvíjaní činností smerujúcich rozvoju miestnej dopravy, 

kultúry a cestovného ruchu, spočívajúcich najmä vo výstavbe siete cyklotrás a prislúchajúcej technickej 

vybavenosti najmä, nie však výlučne, v katastrálnych územiach združených obcí a v regiónoch spájajúcich 

historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí rieky Ondava, dotýkajúcich sa okresov Vranov 

nad Topľou, Michalovce a Trebišov. 

 

C/ Schvaľuje  
Stanovy združenia obcí Ondavské cyklotrasy  

 

D/ Schvaľuje   
za prvého predsedu združenia obcí Ondavské cyklotrasy PhDr. Mareka Čižmára, trvalo bytom Parková 4053/16, 

075 25 Trebišov, primátora mesta Trebišov 

 

E/ Schvaľuje  
 

za prvých členov Rady združenia, združenia obcí Ondavské cyklotrasy 

a) JUDr. Juraja Guzeja, starostu obce Parchovany, trvalo bytom  Gaštanová ulica 495/10, 076 62 Parchovany,  

b) Jána Oláha, starostu obce Zemplínske Hradište, trvalo bytom Ternavská 75/2, 076 01 Zemplínske Hradište,  

c) Jána Fenčáka, starostu obce Nižný Hrušov, trvalo bytom Nižný Hrušov 547, 094 22 Nižný Hrušov, 

Erika Timka, starostu obce Horovce, trvalo bytom Horovce 195, 072 02 Horovce. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 12 

 

Kúpa, predaj a zámena pozemkov 

 
V rámci pokračovania výstavby vodovodu starosta predniesol návrh na vysporiadanie pozemkov 
medzi obcou a vlastníkmi príslušných nehnuteľnosti. 
 

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

obce www.obeckasov.sk 
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Uznesenie č. 32 

 
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/  navrhovaný zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Kašov na LV 232 parc.č. 79 zastavaná plocha 
vo výmere 1616 m2,  zameraná na základe geometrického plánu 36587656-45/2021 a bola vytvorená nová  
parc.č. 79/2 zastavaná plocha vo výmere 46 m2, ktorú obec odpredáva  p. Stanislavovi Kučmovi v celosti  za 
dohodnutú kúpnu cenu 61,18 € 
 
B/  navrhovaný zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Kašov na LV  232 parc.č. 79 zastavaná plocha 
vo výmere 1616 m2,  zameraná na základe geometrického plánu 36587656-45/2021 a bola vytvorená nová 
parc.č. 79/3 zastavaná plocha vo výmere 46 m2, ktorú obec odpredáva p. Jurajovi Karásekovi v celosti za 
dohodnutú kúpnu cenu 61,18 €  
 
 
C/ navrhovaný zámer zámeny nehnuteľnosti v katastrálnom území Kašov  zamerané na základe geometrického 
plánu č. 36587656-45/2021 a to Obec Kašov zamieňa nehnuteľnosti na LV č. 232 a to novovytvorenú parc.č.  
79/4 zastavaná plocha vo výmere 60 m2, za nehnuteľnosti vo vlastníctve p. Ľubomíra Jenča na LV č. 63 a to 
novovytvorenú parc.č. 790/6 zastavanú plochu vo výmere 60 m2 
 
D/navrhovaný zámer zámeny nehnuteľnosti v katastrálnom území Kašov  zamerané na základe geometrického 
plánu č. 36587656-45/2021 a to Obec Kašov zamieňa nehnuteľnosti na LV č. 232 a to novovytvorenú parc.č.79/5 
zastavaná plocha vo výmere 185 m2 za nehnuteľnosti vo vlastníctve podielových spoluvlastníkov p. Márie 
Kováčovej, p. Magdalény Capovej a p. Jozefa Kováča na LV č. 154 a to novovytvorenú parc.č. 83/3 zastavaná 
plocha vo výmere 40 m2, s finančným vyrovnaním v prospech Obce Kašov vo výške 192,85 €  
 
E/ podpísanie kúpnej a zámenných zmlúv. 
 
Hlasovanie: 
za:             Grečková, Timko,  Uhrín 
proti:         0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 13 

  Rôzne 
 

1. Určenie inventarizačnej komisie  
 

Uznesenie č. 33 
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             Schvaľuje  
 
     Inventarizačnú komisiu v zložení: 

- Predseda inventarizačnej komisie: Jozef Uhrin 
- Členovia komisie: Katarína Kerestyová 

                                 Zuzana Hrabčáková 
 
Hlasovanie: 
za:             Grečková, Timko,  Uhrín 
proti:         0 
zdržal sa: 0 
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2. Starosta ďalej informoval o prebiehajúcej rekonštrukcie miestnych potravín, kde obec 

investovala do materiálu na úplnú rekonštrukciu interiéru: nová elektrika, strop, svetlá, okná 
podlaha a aj samotné zväčšenie priestoru, nové omietky. Skoro všetky práce sa realizovali 
svojpomocne (ZDARMA).  

3. Garáž - dokončili sme exteriér obecnej garáže, kde sme takisto investovali len do stavebného 
materiálu, ešte sa zrekonštruuje aj interiér garáži a urobí sa tam aj elektroinštalácia. 

4. Úcta k starším aj tento rok prebehla len formou darčekov pre dôchodcov a to formou 
vitamínových balíčkov, odozva od občanov bola veľmi pozitívna. 

5. Kašovským bezdomovcom obec poskytla  núdzové priestory na bývanie. 
6. Na zimu sme dostali ponuku využívať súkromný traktor na zimnú údržbu od Pána Vladimíra 

Daňka.  

K bodu č. 14 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Starosta predniesol 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. Zuzana Grečková  

                             p. Jozef Uhrin. 

 Zapísala:   Ing. Róbert Katuš       

Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


