
 Obec  Kačanov, Obecný úrad  072 05  Kačanov 66  

 

 

Zápisnica  
z  riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kačanov,  

konaného dňa 17.07. 2020    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Michal Tomko, starosta obce 

                           Poslanci :Koščo Tibor, Kalok Eduard,  Žofčák Ján 

                                           Koščo Ján                         

Ďalší prítomní:  Tkáčová Katarína, referentka obecného úradu 

                            Mgr. Kosánová Anna, kontrolórka obce 

 

Program OcZ 17.07.2020  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ 

4. Stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2019 

5. Záverečný účet obce Kačanov za rok 2019 

6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

7. Schválenie použitia prostriedkov RF na úhradu kapitálových výdavkov 

8. Výročná správa za rok 2019 

9. Povodňový plán záchranných prác obce Kačanov 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OcZ  otvoril Michal Tomko, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OcZ je uznášania 
schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

Overovatelia zápisnice : Ján Koščo, Eduard Kalok   

Zapisovateľka:                 Katarína Tkáčová  



Uznesenie č.51 /2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov   

schvaľuje    -        program rokovania.  

Hlasovanie:                      

za:              4       Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard, Žofčák Ján 

proti :          0 
zdržalo sa : 0  
  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ 

4. Stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2019 

5. Záverečný účet obce Kačanov za rok 2019 

6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

7. Schválenie použitia prostriedkov RF na úhradu kapitálových výdavkov 

8. Výročná správa za rok 2019 

9. Povodňový plán záchranných prác obce Kačanov 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 
 

          
K bodu 3. Kontrola uznesení z minulého obecného zastupiteľstva 
Predložil starosta obce : Uznesenia z minulého zasadnutia sa priebežne plnia. 
 
K bodu 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2019 predložila 
hlavná kontrolórka Mgr. Anna Kosánová. 
Hl. kontr. odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť ZÚ za r. 2019 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu ZÚ tvorí prílohu zápisnice. 

Uznesenie č.52 /2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov   

Berie na vedomie - Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 2019 
 

 

 

 



K bodu č. 5. Záverečný účet obce Kačanov za rok 2019 

So záverečným účtom obce za rok 2019 oboznámila prítomných poslancov referentka 
obce p. Tkáčová.  
Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za r. 2019 schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo bez výhrad. 
Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č.53 /2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov   

schvaľuje    -        Záverečný účet obce Kačanov za rok 2019 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 

Hlasovanie:                      

za:              4  Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard,  Žofčák Ján 
proti :          0 
zdržalo sa : 0  
 

K bodu č. 6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020 

Predložila kontrolórka obce.  

1. Kontrola správnosti a náležitostí účtovných dokladov a účtovných zápisov za 

vybraný mesiac, v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve, v znení 

neskorších predpisov 

2. Dovolenka – august 2020 

3. Kontrola prijatých VZN obce v zmysle platnej právnej úpravy 

4. Vyprac. odb. stanoviska k návrhu  rozpočtu obce 2021-23 

5. Vypracovanie plánu kontr. činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2021 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020 tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 54 /2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov   

schvaľuje      

Plán činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020 

Hlasovanie:                     

za:              4        Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard,  Žofčák Ján    
proti :          0 
zdržalo sa:  0 

 



K bodu č. 7. Schválenie použitia prostriedkov RF na úhradu kapitálových 
výdavkov 

 

Uznesenie č.55 /2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov   

schvaľuje      

- použitie prostriedkov RF na úhradu kapitálových výdavkov spojených s 
rekonštrukciou autobusových zastávok , výstavbu odvodňovacieho rigolu cez 
rómsku ulicu a opravu fasády na KSB č. 28 v obci Kačanov  

Hlasovanie:                      

za:               4   Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard,  Žofčák Ján     
proti :           0 
zdržalo sa : 0  
 

K bodu č. 8. Výročná správa  za r. 2019 

Predložila referentka obce, písomná správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č.56 /2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov   

Berie na vedomie 

Výročnú správu  za r. 2020 

 

K bodu č. 9. Povodňový plán záchranných prác obce Kačanov 

Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s vypracovaným Povodňovým plánom 

záchranných prác obce Kačanov, kde došlo k zmenám v zložení komisií. 

Uznesenie č.57 /2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov   

schvaľuje  

Povodňový plán záchranných prác obce Kačanov     

Hlasovanie:                     

za:              4        Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard,  Žofčák Ján    
proti :          0 
zdržalo sa : 0  
 



 
 

K bodu č. 10. Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o stave projektov : 

- Výstavba chodníkov v obci – žiadosť prešla 1.hodnotiacim kolom 

- projekt na Environmentálny fond – traktor+vlečka - neschválený 

- Úprava cintorína prostredníctvom MAS – v riešení 

- Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Kačanov – bola zrealizovaná 

výstavba autobusovej zastávky pred RD č.57 

Poslanci ďalej rokovali : 

-  o realizácii obnovy fasády na KSB č. 28. Je potrebné vypracovať rozpočet na 

opravu fasády. 

- o odkupovaní pozemkov pod RD od súp. č.80-89, 91,94-97,101,106 a priľahlých 

pozemkov  do osobného vlastníctva  /ceny za 1 m2/ 

- vypracovanie rozpočtu pre realizáciu rigolov a termín začatia výstavby rigolov na 
ulici od s.č.80 do 93 

- O zrušení obecných akcií až do nasledujúceho zasadnutia OcZ vzhľadom na 

pretrvávajúcu situáciu ohľadom vírusu COVID-19 

- Realizácii výstavby druhej autobusovej zastávky v obci pri RD č.21 

- O potrebe vyzvať MVDr. Pastirika, aby odstránil žumpu z obecného pozemku 

par.č. 759/2,  alebo podpísal s obcou kúpno-predajnú zmluvu/nájomnú zmluvu  

 

Uznesenie č.58 /2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov   

Berie na vedomie  

Informácie o : 

- Výstavbe chodníkov v obci – žiadosť prešla 1.hodnotiacim kolom 

- projekte na Environmentálny fond – traktor+vlečka - neschválený 

- Úprave cintorína prostredníctvom MAS – v riešení 

- Rekonštrukcii autobusových zastávok v obci Kačanov – bola zrealizovaná 

výstavba autobusovej zastávky pred RD č. 57  

- Orientačnú cenu pri odkúpení pozemkov pod RD od súp. č.80-89, 91,94-

97,101,106 a priľahlých pozemkov  do osobného vlastníctva  na 2,-eur/m2  

- výzve pre MVDr. Pastirika k odstráneniu žumpy z obecného pozemku  

par.č. 759/2, alebo k podpisu kúpno-predajnej zmluvy/nájomnej zmluvy 

 



 

 

Schvaľuje : 

- vypracovanie rozpočtu pre realizáciu obnovy fasády na KSB č.28 
- vypracovanie rozpočtu pre realizáciu rigolov a termín začatia výstavby rigolov na 

ulici od s.č.80 do 93 v mesiaci september 2020 
- zrušenie obecných akcií do nasledujúceho zasadnutia OcZ vzhľadom na 

pretrvávajúcu situáciu ohľadom vírusu COVID-19 
- vypracovanie rozpočtu a realizáciu výstavby druhej autobusovej zastávky v obci 

pred RD s.č. 21 

Hlasovanie:                     

za:              4        Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard,  Žofčák Ján    
proti :          0 
zdržalo sa : 0  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapísala : Katarína Tkáčová  

                    Michal Tomko 
                   starosta obce 
 

 

Overovatelia :  

Eduard Kalok          ................................. 

Ján Koščo               ................................. 

 

 

 

 


