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MMiillíí  KKaavveeččaannccii,,
    Nedávno som počúval kňaza Pavla Hraboveckého, ktorý vysvetľuje Verím v Boha. Zaujímavo sa zastavil pri slove 
Všemohúci. Vybral si slová mysliteľa Jonatana Sacksa: „Nemôžeš vedieť, akým spôsobom sa objavím, ako budem 
konať, pokiaľ nebudem konať. ...Poznáš ma, až keď ma uvidíš, ale nie skôr.“  
Pozeráme do Starého zákona, ako Pán Boh koná. Koho by napadlo, že sa Boh zjaví Mojžišovi v horiacom kríku? Koho 
by napadlo viesť národ cez púšť, kde niet jedla pre toľko ľudí a už vôbec nie vody? A keďže ideme do vianočného 
času, koho by napadlo, že sa ten mocný Boh zjaví ako dieťa?
Čím nás prekvapil Boh? Čím bol nevypočítateľný pred 2000 rokmi? Max Lucado v knihe Vďaka Betlehemu  vo 
vianočnom okamihu ukáže na Máriu, ktorá priviedla na svet dieťa. Je pripravená položiť hlavu na slamu a prespať 
zvyšok noci, ale najprv musí vidieť tú tvár. Jeho tvár. Byť prvou, čo zašepká: „Tak takto vyzerá Boh.“ 
Prečo zašiel tak ďaleko? Aby si nás získal. Vďaka Betlehemu poznáme odpoveď na tieto otázky: Vie Boh, že som 
smutný? Stačí naň pozrieť, keď stojí vedľa Lazárovho hrobu. Vidí Boh, že mám z niečoho strach? Pozrime na neho, 
keď je s apoštolmi počas búrky na mori. Vie Boh, ako ma ľudia odmietajú? Pozrime, ako sa zastal cudzoložnej ženy. 
Rozumie nám Boh? Nájdime odpoveď v Betleheme. Predtým sme ho videli ako mocného na nebi. Tu je človekom. Pri 
pohľade na Betlehem a všemohúceho Boha si môžeme uvedomiť, že ten nevypočítateľný Boh je ten, ktorý nás aj teraz 
chce prekvapiť. Ľudsky to môže byť darčekmi pod stromčekom, veď nám dal tiež schopnosť prekvapiť, byť 
vynaliezaví. 
Zastavme sa pri ňom, ale nenechajme ho v maštali. Pozvime ho do našich životov. Nielen na Vianoce. Iste nás 
prekvapí niečím, čo si zvlášť v dnešných časoch nevieme ani predstaviť.
Želám Vám požehnané Vianočné sviatky!
                                                                                                                                                                                                                                   

Stanislav Novotný, farár

                        SSLLOOVVEENNSSKKÝÝ    ČČEERRVVEENNÝÝ    KKRRÍÍŽŽ

    
    Slovenský Červený kríž, ÚzS Košicemesto, zastúpený riaditeľkou Ing. Zuzanou Juskovou, MBA chce vyjadriť 
poďakovanie Miestnemu spolku KošiceKavečany najmä za jeho prácu počas obdobia COVID19. Miestny spolok 
KošiceKavečany sa už dlhoročne zapája do aktivít, ktoré sú prospešné nie len pre občanov MČ Kavečany, ale 
taktiež pre Mesto Košice. V miestnom spolku dobrovoľne pracujú, sú to ľudia rôzneho veku, profesií či záujmov, ale 
spája ich túžba urobiť tento svet lepším a starať sa jeden o druhého, hlavne o ľudí v nepriaznivej situácií.
Dobrovoľníci Červeného kríža sú NEZASTAVITEĽNÍ. Vaše odhodlanie a súcit nepozná hraníc. Váš prínos pre 
spoločnosť je nevyčísliteľný a zároveň neoceniteľný. 
Územný spolok Košice – mesto ocenil predsedníčku MS KošiceKavečany za jej nezištnú prácu, ktorú vykonáva už 
dlhoročne pre MS KošiceKavečany a to pani MMaarrggiittuu  HHrraabbiinnsskkúú, ktorej patrí jedno veľké ĎAKUJEME. 
Taktiež by sme chceli vyzdvihnúť prácu Vašich rodákov a to konkrétne MMiilleennaa  KKuurriimmsskkáá a MMaattúúšš  TTaabbaaččkkoo, ktorým 
udelil minister vnútra Slovenskej republiky čestný odznak za osobitný prínos pri plnení úloh Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky počas opatrení proti šíreniu ochorenia COVID19. Patrí Vám tiež jedno veľké ĎAKUJEME.

Slovenský Červený kríž, ÚzS Košicemesto
                            ZZAAUUJJÍÍMMAAVVÉÉ  MMIIEESSTTAA  VV  KKAAVVEEČČAANNOOCCHH    AA  IICCHH    OOKKOOLLÍÍ    ‐‐  II..ččaassťť

  S rozlohou 288 hektárov, počtom jedincov a celkovou veľkosťou je košická zoologická záhrada najväčšou 
zoologickou záhradou na Slovensku a taktiež v strednej Európe. Aké boli počiatky jej vzniku? V roku 1979 sa začalo 
s jej výstavbou, ktorá trvala sedem rokov. V roku 1986 mohli do zoo vstúpiť prví návštevníci. Vtedy bola rozloha 
zoologickej záhrady značne menšia ako dnes, bolo to len 7 hektárov. 
Veľká rozloha tejto zoologickej  záhrady poskytuje zvieratám voľnosť a veľký výbeh, čo im pripomína ich prirodzené  
prostredie. Tulene obyčajné, tukany veľkozobé, tučniaky jednopáse, kondory veľké či wapiti sibírske sú druhy 
zvierat, ktoré táto zoo vystavuje ako jediná na Slovensku. Najväčším areálom strednej Európy sa môže v tejto 
zoologickej záhrade pýšiť medveď hnedý. ZOO Košice je dokonca zapísaná od roku 2002 v Guinessovej knihe 
rekordov, v tomto roku sa tu narodili medvedie pätorčatá. Zoologická záhrada disponuje botanickým náučným 
chodníkom, vtáčím chodníkom, včelárskym chodníkom a geologickým chodníkom. 
Dinopark, ktorý sa radí medzi najvýznamnejšie turistické atrakcie na Slovensku, je súčasťou zoologickej záhrady od 
roku 2013. Návštevníci tu môžu nájsť modely prehistorických zvierat v životnej veľkosti, detské atrakcie či 3D kino. 
Nenachádzajú sa tu len samotné modely zvierat, pri každom modeli je informačná tabuľa, ktorá jednotlivý druh 
dinosaura popisuje. V Dinoparku sa nachádza aj paleontologické ihrisko, v ktorom môžu návštevníci pomocou 
štetca a lopatky hľadať v piesku kostru dinosaura. 
Návšteva ZOO v Košiciach, spojená s návštevou Dinoparku, prinesie zábavu a taktiež nové poznatky nielen deťom, 
ale aj dospelým a je skvelým miestom pre rodinný výlet.
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SSAAMMOOSSPPRRÁÁVVAA    VV    RROOKKUU    22002211  

   Vážení spoluobčania aj rok 2021 bol poznačený pandémiou koronavírusu. Pandémia poznačila hlavne športový, 
spoločenský a  kultúrny život v Kavečanoch. V dôsledku pandemických opatrení miestny úrad nemohol alebo 
nebol schopný z hygienických dôvodov a dôvodov garancie verejného zdravia zabezpečiť a zorganizovať 
hromadné podujatia v Kavečanoch, na ktoré boli obyvatelia Kavečian zvyknutí po minulé predpandemické roky.
Môžeme však povedať, že v roku 2021 došlo k stabilizácii verejných financií, ktoré boli v roku 2020 /počas prvej a 
druhej vlny pandémie/ do značnej miery ohrozené v dôsledku výpadku príjmov samosprávy z podielových daní.
V roku 2021 MČ Kavečany hospodárila  vyrovnaným rozpočtom. Príjmy obce pozostávali z daňových príjmov, 
nedaňových príjmov, grantov a transferov.
Aj vďaka transferom z rozpočtu mesta Košice boli v roku 2021 zrekonštruované cestné  telesá a odvodňovacie 
rigoly na uliciach Šamborská, Vyhoňská a Lyžiarská.
V roku 2021 prebehalo kolaudačné konanie chodníka na Budanovej ulici, ktoré bolo ukončené právoplatným 
kolaudačným rozhodnutím.
Tiež v roku 2021 boli vykonané čiastočné vysprávky cestného telesa na ulici Strážna.
V roku 2021 bol v súčinnosti s mestom Košice v našej mestskej časti započatý projekt dotácií na stravovanie pre 
dôchodcov, ktorí spĺňajú podmienky na dotované obedy. Za týmto účelom Mestská časť čerpala v roku 2021 
transfer z rozpočtu mesta Košice, pričom presnú sumu peňazí na tento sociálny projekt budeme vedieť vyčísliť až 
po ukončení kalendárneho roka 2021.
V tomto čase do miestneho parku pribudol drevený altánok, ktorý bude tvoriť súčasť trvalého parkové itineráru. V 
jarných mesiacoch budúceho roku k nemu pribudne ešte podlaha, resp. spodná stavba, do ktorej bude altánok 
pevne ukotvený. Vo vianočnom období bude v altánku umiestnený Betlehem s vyrezávanými sochami z lipového 
dreva, ktoré nám kresťanom, sprítomnia udalosti narodenia Ježiša Krista.  Jeho ďalšie využitie bude možné na 
oddychové posedenie, alebo napr. aj na iné bohoslužobné účely. V tejto súvislosti by som chcel veľmi rád 
poďakovať duchovnému otcovi vo farnosti Kavečany Stanislavovi Novotnému, ktorý stál pri zrode myšlienky 
zrealizovania vianočného Betlehemu. Moje poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili k zrealizovaniu tejto myšlienky. Verím, že vianočný betlehem prispeje k silnejšiemu a emotívnejšiemu 
prežitiu vianočných sviatkov pre obyvateľov Kavečian. 
V ďalšom období nás čakajú ďalšie projekty, ktoré ma samospráva vôľu zrealizovať. Budú to väčšie projekty, ktoré 
však potrebujú schválenie miestneho zastupiteľstva, ale máme v pláne venovať sa aj menším projektom, ako sú 
revitalizácie miestnych parkov,  detského ihriska, miestneho športového areálu a pod.
Taktiež veľmi aktuálnou otázkou, je rozširovanie miestneho cintorína v Kavečanoch o nové hrobové miesta.
Zároveň v roku 2022 by sme sa chceli pustiť do realizácie rekonštrukcie cesty z Kavečian smerom do Družstevnej 
pri Hornáde, ktorá by v budúcnosti mohla slúžiť ako cyklochodník a zároveň komunikácia alternatívneho 
dopravného spojenia s MČ Kavečany. Samozrejme uvedomujeme si nákladnosť celého projektu a preto na 
realizáciu vyššie uvedeného zámeru bude nevyhnutná súčinnosť mesta Košice a mestských podnikov. To da akej 
miery budeme v tomto projekte úspešní, závisí od mnohých okolností, ktoré v tejto chvíli nevieme úplne presne 
predvídať, ale z pohľadu miestnej samosprávy vyvinieme maximálne úsilie smerujúce k úspešnej realizácii vyššie 
uvedeného zámeru.

ZZaabbeezzppeeččeenniiee  vvýýbbeerruu  ppaarrkkoovvnnééhhoo  nnaa  rr..  22002222    ZZOOOO  KKooššiiccee 

Výbor pozemkového spoločenstva verejne ponúka voľné pracovné miesta, pre účely zabezpečenia výberu 
parkovného na rok 2022, pre dvoch zamestnancov. 
Zároveň verejne ponúkame službu výberu parkovného aj pre podnikateľský subjekt, či už pre živnostníkov alebo 
obchodné spoločnosti. 
Kontakt : e mail : urbariatkavecany@urbariatkavecany.sk, tel.: 0902 979 846 

    Jozef Človečko, predseda výboru

       
DDEEMMOOGGRRAAFFIIAA    MMEESSTTSSKKEEJJ    ČČAASSTTII    KKOOŠŠIICCEE  ‐‐  KKAAVVEEČČAANNYY    ZZAA    RROOKKYY    22001199    AAŽŽ    22002211

KK  3311..1122..22001199  mmeessttsskkáá  ččaassťť  KKooššiiccee  ––  KKaavveeččaannyy  eevviiddoovvaallaa    11331188    ttrrvvaalloo  pprriihhlláásseennýýcchh  oobbččaannoovv  kk  ppoobbyyttuu..

Údaje z evidencie obyvateľstva za rok 2019 :
NNaarrooddeenniiaa ::     88  //  00  cchhllaappccii  aa  88  ddiieevvččaatt  //
SSoobbááššee :: 1100
ÚÚmmrrttiiaa :: 1122
K pobytu sa prihlásilo : 51  obyvateľov
Odsťahovalo sa : 33  obyvateľov

KK  3311..1122..22002200  mmeessttsskkáá  ččaassťť  KKooššiiccee  ––  KKaavveeččaannyy  eevviiddoovvaallaa    11334455    ttrrvvaalloo  pprriihhlláásseennýýcchh  oobbččaannoovv  kk  ppoobbyyttuu..

Údaje z evidencie obyvateľstva za rok 2020 :
NNaarrooddeenniiaa ::     88  //  55  cchhllaappccoovv  aa  33  ddiieevvččaattáá  //
SSoobbááššee :: 1155
ÚÚmmrrttiiaa ::     77
K pobytu sa prihlásilo : 41  obyvateľov
Odsťahovalo sa : 11  obyvateľov
 
KK  1133..1122..22002211  mmeessttsskkáá  ččaassťť  KKooššiiccee  ––  KKaavveeččaannyy  eevviidduujjee  11333366  ttrrvvaalloo  pprriihhlláásseennýýcchh  oobbččaannoovv  kk  ppoobbyyttuu..

Údaje z evidencie obyvateľstva za rok 2021 :
NNaarrooddeenniiaa :: 1144  //    55  cchhllaappccoovv  aa  33  ddiieevvččaatt  //
SSoobbááššee ::   77
ÚÚmmrrttiiaa :: 1177
K pobytu sa prihlásilo : 20  obyvateľov
Odsťahovalo sa : 24  obyvateľov

Ing. Renáta Albertová
              evidencia obyvateľstva
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navrhnutá suma 72 040,50 Eur. V priebehu mesiacov september a október 2021 bola realizovaná výplata podielov 
jednak bezhotovostným spôsobom na bankové účty, ktoré pre tento účel poskytli podielnici a tiež hotovostne k 
rukám podielnikov resp. ich splnomocnencov.
Doposiaľ k 30.11.2021 bola spolu vyplatená suma 52 644, Eur.
Ďalším dôležitým rozhodnutím zhromaždenia bolo poverenie výboru na preskúmanie postupov riešenia 
problematiky ,,Vitalina“ zamerané na možný odpredaj lokality ,,Vitalina“ resp. na odlesnenie lokality , Vitalina“ resp. 
na iniciovanie zmien územného plánu lokality ,,Vitalina“ s výhľadom na budúcu výstavbu rodinných domov.
V tejto súvislosti Výbor pozemkového spoločenstva aktívne koná. Za účelom dosiahnutia vyššie stanovených cieľov 
je potrebné zdôrazniť, že s lokalitou ,,Vitalina“ je spojených množstvo administratívny úkonov. Lokalitu ,,Vitalina“, 
tvorí veľmi špecifické územie, ktoré je toho času umiestnené mimo zastavaného územie obce, podľa dostupných 
informácii v časti zasahuje do chráneného územia ,,Kavečianska stráň“.
Ďalším špecifikom, ktoré si bude vyžadovať toto územie je vyriešenie napojenia lokality na zdroj pitnej vody, pretože 
podľa doterajších zistení, nie je možné napojiť lokalitu Vitalina na  vodný zdroj ,,Pstružník“ kvôli jeho obmedzenej 
kapacity.
Preto ak chce pozemkové spoločenstvo uvažovať o ďalšom využití lokality Vitalina, so zameraním na 
prekvalifikovanie územia na stavebné plochy, je potrebné k tomu pristupovať veľmi špecificky vzhľadom na súčasný 
stav pozemkov a ich umiestnenie. Malo by nám byť všetkým zrejmé, že toto územie, ak by malo slúžiť na výstavbu 
rodinných domov si bude vyžadovať vysoké investície a bude potrebovať nájsť veľmi náročné technické i finančné 
riešenie súvisiace so zabezpečením napojenie územia na nový zdroj pitnej vody, vybudovania kanalizácie, čističky 
odpadových vôd, napojenia územia na ďalšie energetické siete. Pozemkové spoločenstvo nemá kapacity na to, aby 
zvládlo realizáciu vyššie uvedeného zámeru. 
Zároveň dlhodobým neužívaním lokality Vitalina, viac ako 50 rokov,  došlo k jej zarasteniu drevinami, ktoré podľa 
platnej legislatívy nie je možné jednoducho bez príslušných povolení odstrániť. Daná lokalita je definovaná ako druh 
pozemkov trvalý trávny porast, avšak defacto sú to pozemky zarastené stromami a navonok pôsobia ako lesné 
pozemky.
Aktuálne bolo podaných viacero žiadostí o vyjadrenie k danej lokalite a to najmä z hľadiska jej posúdenia štátnymi 
orgánmi zaoberajúcimi sa určeniami regulatívov pre budúcu výstavbu a jej možný dopad na životné prostredie.
Pozemky nachádzajúce sa v lokalite Vitalina sú vo výlučnom vlastníctve pozemkového spoločenstva URBARIÁT 
KAVEČANY, p. s. Nie sú súčasťou spoločných nehnuteľností v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách. Aj 
preto na zhromaždení členov pozemkového spoločenstva dňa 08.08.2021 a následne na 3. čiastkovej schôdzi, 
ktorá sa konala dňa  06.10.2021 so Slovenským pozemkovým fondom, došlo k prijatiu zmeny stanov a zmluvy o 
pozemkovom spoločenstve, pričom podľa prijatých zmien členovia pozemkového spoločenstva rozhodujú aj o 
nakladaní aj s pozemkami v lokalite Vitalina podľa osobitného režimu.
O ďalších procesoch pri riešení lokality Vilalina, ale aj o činnosti výboru budeme  podielnikov pravidelne informovať.

Jozef Človečko, predseda výboru

   V budúcom roku by malo mesto Košice tiež pristúpiť k rekonštrukcii cesty III. triedy č. 3991, teda hlavného 
dopravného spojenia mesta Košice a mestskej časti Kavečany. Aj v tomto smere miestna samospráva aktívne 
komunikuje s vedením mesta Košice, aby si mesto Košice osvojilo tento zámer a aby v budúcom roku došlo k 
rekonštrukcii kavečianskej cesty.
Je potrebné mať neustále na zreteli aj bežnú údržbu týkajúcu sa verejných plôch, miestneho cintorína, športového 
areálu, detských ihrísk, budov a majetku, ktoré vlastní alebo spravuje Mestská časť Košice – Kavečany. 
 Ako, starosta mestskej časti Košice – Kavečany, chcem touto formou vyjadriť poďakovanie všetkým obyvateľom našej 
mestskej časti, ktorí akýmkoľvek pozitívnym spôsobom a prácou prispeli k rozvoju Kavečian.
V neposlednom rade ďakujem poslancom miestneho zastupiteľstva a zamestnancom miestneho úradu za  ich prácu v 
končiacom sa kalendárnom roku 2021. Moje poďakovanie patrí aj občianskym združeniam pôsobiacim na území 
Kavečian, ktorí aj napriek pandemickému obdobiu aj v roku 2021 vyvíjali aktivity v oblasti športu, kultúry a ľudových 
tradícii v Kavečanoch. Miestna samospráva každoročne finančne podporuje občianske zduženia formou dotácii z 
obecného rozpočtu, pretože si uvedomujeme, že šport a kultúra sú nenahraditeľným fenoménom, ktorý spája ľudí a 
vytvára podmienky pre bližšie sociálne kontakty a pokojnejšie a radostnejšie spolunažívanie obyvateľov v 
Kavečanoch.
Pevne verím, že v roku 2022 nám spoločenská situácia umožní zorganizovať viaceré hromadné podujatia, či už 
športového alebo kultúrneho charakteru ako aj podujatia pre deti a mládež, ktoré prispejú k zmysluplnému 
spoločenskému životu v našej obci. 
Na záver chcem všetkým obyvateľom Kavečian popriať príjemné prežitie Vianočných sviatkov v pokojnom a 
radostnom rodinnom prostredí v kruhu svojich najbližších a v Novom roku 2022 všetkým obyvateľom Kavečian želám 
najmä pevné zdravie, veľa rodinnej pohody, veľa osobných, ako aj pracovných úspechov a veľa radosti zo života.  

          JUDr. Martin Balčík  starosta
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                    OOKKTTÓÓBBEERR  ––  MMEESSIIAACC  ÚÚCCTTYY  KK  SSTTAARRŠŠÍÍMM

    Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1990 vyhlásilo mesiac október za Mesiac úcty k 
starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 620 
miliónov seniorov. Na Slovensku je to vyše 905 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 18 % populácie. 
Z toho 61% tvoria seniorky. 
Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším 
ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší 
ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Úcta k tým, ktorí 
tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby 
urobili šťastnými nás, ich deti.
Z dôvodov pretrvávajúcej pandémie, nemohlo byť ani tento rok, zorganizované stretnutie seniorov v kultúrnom 
dome, avšak Miestny úrad pozdravil všetkých seniorov, ktorí sa v tom roku dožili okrúhleho životného jubilea.
Na záver mi dovoľte milí seniori ešte zopár myšlienok. Každý z Vás prežil mnoho a mnoho rokov. Každý z Vás by o 
svojom živote mohol napísať vlastnú knihu života, ktorá by zaiste bola plná radosti, smútku, šťastia, sĺz, skúseností 
a životných múdrostí. 
Želám si milí seniori, aby sme Vám všetkým dokázali podať pomocnú ruku, keď ju budete potrebovať a aby sme 
Vám všetkým dokázali preukazovať vďaku, lásku, pozornosť a úctu, ktoré si plným právom určite zaslúžite.
     Mesto Košice, pre seniorov, ale nie len pre nich, spracovalo brožúru pod názvom ,,Strieborný vek sa dotýka 
každého“, v ktorej nájdete užitočné informácie, o tom čo Vám mesto Košice ponúka, ako a kde môžete požiadať o 
pomoc. Brožúra bude v Kavečanoch distribuovaná medzi seniorov spoločne s decembrovým vydaním 
Kavečianskeho spravodaja.

JUDr. Martin Balčík, starosta  

                RRAADDOOSSŤŤ    VV    DDEETTSSKKÝÝCCHH    OOČČKKÁÁCCHH    

     Je to už dva roky, kedy sa deti osobne stretli s Mikulášom a mohli mu zaspievať, zarecitovať a podeliť sa s ním   
o svoje zážitky.  
Tento rok, kvôli prísnym opatreniam mohli Mikulášovi iba zamávať a poďakovať mu za darčeky cez okno. 
Teší nás, že sme sa mohli vrátiť k tradícií zdobenia vianočného stromčeka pred materskou školou. Vďaka p. 
Ondrejovi Balčíkovi, ktorý nám stromček daroval, sa rozžiarili detské očká pri ozdobovaní stromčeka. Veríme, že 
prinesie radosť nie len nám, ale aj všetkým obyvateľom obce v tejto neľahkej dobe, ktorú žijeme. Ďakujeme a 
prajeme všetkým pokojné sviatky.

Mgr. Agáta Šemráková,
               učiteľka MŠ, poslankyňa MsZ

                    UURRBBAARRIIÁÁTT    KKAAVVEEČČAANNYY
   Výbor pozemkového spoločenstva, aj v roku 2021 zabezpečoval všetky nevyhnutne procesy, týkajúce sa 
hospodárskeho života pozemkového spoločenstva.
Dňa 08.08.2021 sa konalo zhromaždenie spoločenstva v priestoroch prírodného amfiteátra pri penzióne pod 
Hrešnou. Neobvyklí termín a miesto konania zhromaždenia boli zapríčinené pandémiou koronavírusu, nakoľko v 
jarných mesiacoch roku 2021 platil núdzový stav a s tým súvisiaci zákaz vychádzania. Keďže v letných mesiacoch 
sa pandemická situácia stabilizovala, preto bolo zhromaždenie zvolané v mesiaci august a po odporúčaní 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo zhromaždenie zvolané do vonkajšieho priestoru. 
Na zhromaždení bolo prijatých viacero rozhodnutí, ktoré nevyhnetene bolo potrebné schváliť, aby sa tak zachoval 
vitálny chod pozemkového spoločenstva ako napr. voľba členov výboru a dozornej rady na nasledujúce 5 ročné 
funkčné obdobie, zmena stanov a zmluvy o založení pozemkového spoločenstva, aby tak došlo k ich zosúladeniu 
s novelizovaným zákonom o pozemkových spoločenstvách.
Pozemkové spoločenstvo urbariát Kavečany má celkovo 822 členov, pričom z tohto počtu je 504 známych 
podielnikov a 318 je neznámych podielnikov, ktorých podiely spravuje Slovenský pozemkový fond. Celková 
výmera spoločných nehnuteľností, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond je 37,35665 Ha. 
Zhromaždenie tiež rozhodlo o vyplatení  podielov pre známych  podielnikov. Na  vyplatenie podielov bola Výborom


