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OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 30.09.2021 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec 

                                 Jozef Uhrin – poslanec 

                                 Zuzana Grečková - poslanec 

                                  

                     

                     

Ďalší prítomní:     Katarína Kerestyová – pracovníčka obce 

                                JUDr. Martin Galgoczy – kontrolór obce 

                                Maroš Horovský – občan Kašova 

                                 

  
 Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu náhradníka OZ 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

6. Plnenie rozpočtu k 31.8.2021 

7. Rozpočtové opatrenie  

8. Individuálna výročná správa 2020 

9. Úcta k starším 

10. Dlhodobý prenájom priestorov v budove MŠ 

11. Zásady odmeňovania poslancov v Obci Kašov 

12. Rôzne 

13. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

14. Záver 
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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 2/2 z poslancov. 

K bodu č. 2 

Zloženie sľubu náhradníka OZ 

Starosta Ing. Róbert Katuš vyzval poslankyňu Zuzanu Grečkovu, aby zložila sľub Zuzana Grečková, sľub 

prečítala a podpísala. 

Po prečítaní a podpísaní sľubu sú prítomný 3/3 poslancov. 

K bodu č. 3 

Schválenie programu  

Starosta do programu OZ navrhol doplniť body: 

- schválenie PHSR 

- schválenie zámeru vstupu do Obč. združenia ohľadom cyklotrás v okr. Trebišov 

- schválenie projektu „Rekonštrukcia autobusovej zástavky s parkoviskom“, 

dal hlasovať o dnešnom programe OZ : 

  Program po úprave: 
  

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu náhradníka OZ 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

6. Plnenie rozpočtu k 31.8.2021 

7. Rozpočtové opatrenie  

8. Individuálna výročná správa 2020 

9. Úcta k starším 

10. Dlhodobý prenájom priestorov v budove MŠ 

11. Zásady odmeňovania poslancov v Obci Kašov 

12. Schválenie PHSR 

13. Schválenie zámeru vstupu do Občianského združenia  ohľadom cyklotrás v okr.Trebišov 

14. Schválenie projektu „Rekonštrukcia autobusovej zastávky s parkoviskom“ 

15. Rôzne 

16. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

17. Záver 
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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. 

schvaľuje 
program obecného zastupiteľstva: 

 

 Program po úprave: 
  

1 Otvorenie 

2 Zloženie sľubu náhradníka OZ 

3 Schválenie programu 

4 Kontrola plnenia uznesení 

5 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

6 Plnenie rozpočtu k 31.8.2021 

7 Rozpočtové opatrenie  

8 Individuálna výročná správa 2020 

9 Úcta k starším 

10 Dlhodobý prenájom priestorov v budove MŠ 

11 Zásady odmeňovania poslancov v Obci Kašov 

12 Schválenie PHSR 

13 Schválenie zámeru vstupu do Občianského združenia  ohľadom cyklotrás v okr.Trebišov 

14 Schválenie projektu „Rekonštrukcia autobusovej zastávky s parkoviskom“ 

15 Rôzne 

16 Uznesenia zo zasadnutia OZ 

17 Záver 

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

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesení 
 

- Uznesenie č. 8 – pokračovanie vo výstavbe vodovodu – zabezpečila sa chýbajúca 
dokumentácia k žiadosti,  termín podania žiadosti do 31.10.2021. 

- Uznesenie č. 9 – nehnuteľnosti ktoré budú predmetom zámeny boli zamerané, čaká sa na 
vypracovanie geometrického plánu. 

  

K bodu č. 5 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 Za zapisovateľku bola určená    p. Katarína Kerestyová  

 Za overovateľov zápisnice :    p. Zuzana Grečková    

p. Jozef Uhrin 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Zuzana Grečková   

p. Ján Timko 
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Uznesenie č.     11/2021 

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. Zuzana Grečková    

p. Jozef Uhrin 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Zuzana Grečková   

p. Ján Timko 
Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin, Grečková     
proti :        0   
zdržal sa: 0    

 

 

 

K bodu č.6 

Plnenie rozpočtu k 31.8.2021 

 

Uznesenie č. 12/2021 

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 31.8.2021 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Grečková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 7 

Rozpočtové opatrenie  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 predniesla referentka obce. 

Uznesenie č.  13/2021 

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. 4/2021 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Grečková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 8 

Individuálna výročná správa 2020 

 

 Poslanci boli oboznámení s Individuálnou výročnou správou za rok 2020 a zobrali ju na vedomie bez 
pripomienok 

  
Uznesenie č.  14/2020 

 
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 
 
Individuálnu výročnú správu za rok 2020 
 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Grečková 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 9 

Úcta k starším 

Starosta po krátkej diskusii  navrhol, aby sa seniorom k mesiacu úcty k starším zabezpečili vitamíny a ovocie. 

Keďže je zákaz stretávania a máme za sebou ťažké obdobie, tak balíček bude tento rok bohatší. 

 

Uznesenie č.  15/2020 
 
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 
 
zabezpečiť pre seniorov ku dňu úcty k starším vitamíny a ovocie 
 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Grečková 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10 

Dlhodobý prenájom priestorov v budove MŠ 

 

     Starosta na predložil na schválenie  prenájom priestorov v budove MŠ s č.súpisným 128 na parc.č. 

4/2 a to: 

a/ na prevádzku kaderníctva vo výmere 40 m2 

b/ na prevádzku pekárne cukroviniek vo výmere    68 m2   

c/ na prevádzku priestorov potravín o zníženej  rozlohe 91 m2 

Uznesenie č.16/2021 

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

Schvaľuje  
 

A) Prenájom priestorov v budove MŠ s č. súpisným 128 vo výmere  40 m2 na prevádzku kaderníctva 
na dobu určitú za nájom 1 euro/rok pre Petru Dragošekovú 

B) Prenájom priestorov v budove MŠ s č. súpisným 128 vo výmere  68 m2 na prevádzku pekárne  
cukroviniek na dobu určitú za nájom 1 euro/rok pre Ing. Lukáša Sirovca 

C) Prenájom priestorov v budove MŠ s č. súpisným 128 vo výmere  91 m2 pre Antona Sirovca  o 
nájme 91 eur/mesiac 

D) Poverujú starostu na podpísanie jednotlivých nájomných  zmlúv. 
  
Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Grečková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 K bodu č. 11 

 Zásady odmeňovania poslancov OZ 

Starosta predložil návrh Dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ 

 

Uznesenie č.   17/ 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 

     Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ. 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Grečková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 12 

Schválenie PHSR 

Uznesenie č.   18/ 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 hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kašov. 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Grečková 

Proti:  

Zdržal sa: 
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K bodu č. 13 

Schválenie  zámeru obce Kašov podieľať sa na založení združenia obcí ONDAVSKÉ  CYKLOTRASY 

v spolupráci všetkých obcí a miest, katastrami ktorých je plánovaná cyklotrasa Ondava. Hlavnou úlohou 

združenia bude koordinácia a proces výstavby cyklotrás v regiónoch spájajúcich historické a kultúrne 

oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí rieky Ondava, dotýkajúcich sa okresov Vranov nad Topľou, 

Michalovce a Trebišov. 

Uznesenie č.   19/2021 

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

schvaľuje 

      zámer obce Kašov podieľať sa na založení združenia obcí ONDAVSKÉ  CYKLOTRASY v spolupráci všetkých 

obcí a miest, katastrami ktorých je plánovaná cyklotrasa Ondava. Hlavnou úlohou združenia bude koordinácia 

a proces výstavby cyklotrás v regiónoch spájajúcich historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja 

v okolí rieky Ondava, dotýkajúcich sa okresov Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov. 

 Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Grečková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 14 

Schválenie projektu „Rekonštrukcia autobusovej zástavky s parkoviskom“ 

Uznesenie č.   20/2021 

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

schvaľuje 

projekt „Rekonštrukcia autobusovej zástavky s parkoviskom, “ ktorý bude realizovaný z IROP, aktivita B2 

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, kód výzvy IROP-CLLD-Q088-512-003, kde spoluúčasť obce 

predstavuje 5 %. 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Grečková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

K bodu č. 15 

Rôzne 

A) Starosta navrhol investovať do budovy MŠ aspoň výmenou okien, keďže do tejto budovy obec 

neinvestovala vlastné finančné prostriedky min. 30 rokov a mala príjem z nájmu celej budovy. 
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Uznesenie č.   21/ 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 

„Rekonštrukciu okien“ na budove MŠ v počte 4 ks (2ks potraviny a 2 ks kaderníctvo) 

 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Grečková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

B) Alenou Horovskou bola podaná žiadosť na prenájom priestorov miestnych potravín v prípade 

ukončenia nájmu terajším nájomcom.  

 

Uznesenie č.   22/ 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 

„žiadosť na prenájom potravín“ 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin, Grečková 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

C) – Starosta zhodnotil pokračovanie rekonštrukcie garáže, ktorá prebieha s dobrovoľníkmi 

s obce a týmto sa chce poďakovať Marošovi Horovskému za výrobu garážovej brány 

D) – Ďalej zhodnotil akciu obce pri príležitosti uzavretia leta, ktorá prebehla veľmi dobre aj 

napriek ťažkému obdobiu 

E) – Informácia, že k budove MŠ sa upravila prístupová cesta aj zo zadnej strany budovy pre 

budúcu prevádzku kaderníctva prípadne zásobovanie potravín. 

 

 

K bodu č. 13 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 

 
K bodu č. 14 
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Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ.  

Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial novej poslankyni veľa síl a trpezlivosti 
pri výkone svojej novej funkcie. 

 

Overovatelia:  p. Jozef Uhrin 

 

                                p. Zuzana Grečková 

                                                 

 Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


