
 

OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Kašove dňa 22.6.2018 

 

Uznesenie č. 8/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 22.6.2018  

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: 
 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Plnenie rozpočtu k 31.5.2018 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2017    

8. Schválenie záverečného účtu za rok 2017 

9. VZN 1/2018 o organizácií miestného referenda 

10. Dotácia na opravu cesty pred Obecným úradom z úradu vlády 8.000,- € 

11. Rôzne 

a) Tenisový turnaj „Kašov Open 2018“ - 23.6.2018 

b) „Dzeň valala – 720 výročie obce“ – 28.7.2018 

c) Výlet do Maďarska (júl – kúpalisko) 

12. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

13. Záver 

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

  Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 22.6.2018 

 



Uznesenie č. 9/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 22.6.2018  

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. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

p. Jozef Uhrín 
 

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

Ing. Róbert Katuš 
             starosta obce 

Kašov 22.6.2018 

Uznesenie č. 10/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 22.6.2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods.4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. prerokovalo upozornenie prokurátora k VZN o miestnom referende a  

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu k 31.5.2018 
Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin, Keresty        
proti :        0   
zdržal sa: 0   
 

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov  22.6.2018 



Uznesenie č. 11/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 22.6.2018  

 

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. 2/2018 

 

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

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 22.6.2018 

Uznesenie č. 12/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 22.6.2018  

 

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 hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017. 

 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0   
    
 
          Ing. Róbert Katuš 

              starosta obce 

Kašov 22.6.2018 

 

 



Uznesenie č. 13/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 22.6.2018  

 

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 2017. 

 

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

 Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 22.6.2018 

Uznesenie č. 14/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 22.6.2018 

 
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods.4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. prerokovalo upozornenie prokurátora k VZN o miestnom referende a  
 
                                                                             schvaľuje 
 
VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Kašov 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
 

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 22.6.2018 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 15/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 22.6.2018  

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

schvaľuje 
 
použitie bežných prostriedkov  v celkovej výške 4 000,- €  na spolufinancovanie opravy cesty pred 

Obecným úradom. 

 

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

 

  Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 22.6.2018 

 

 


