
 

OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Kašove dňa 16.8.2018 

 

Uznesenie č. 16/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 16.8.2018  

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. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a určenie počtu 

poslancov v nich 

6. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kašov pre volebné obdobie 2018-

2022  

7. „Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií“ – schválenie spoluúčasti vo výške 1.500,- €   

8. Rôzne 

9. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

10. Záver 

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

 

  Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 16.8.2018 



Uznesenie č. 17/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 16.8.2018  

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. Jozef Uhrin    

p. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

p. Ján Keresty  

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

Ing. Róbert Katuš 
             starosta obce 

Kašov 16.8.2018 

Uznesenie č. 18/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 16.8.2018 

 
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   

počet poslancov Obce Kašov v novom volebnom období  r. 2018 - 2022 na 3 poslancov v 1 

volebnom obvode 

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

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov  16.8.2018 



Uznesenie č. 19/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 16.8.2018  

 

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

zriadení v z.n.p. 

s c h v a ľ u j e 

výkon funkcie  starostu Obce Kašov v novom volebnom období  r. 2018 - 2022 

v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

 

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

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 16.8.2018 

Uznesenie č. 20/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 16.8.2018  

 

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 1 500,- €  na dofinancovanie projektu  

Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií. 

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

              starosta obce 

Kašov 16.8.2018 

 


