
 

OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Kašove dňa 5.12.2018 

 

 

Uznesenie č. 21/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 5.12.2018  

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:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty        
proti :        0   
zdržal sa: 0   

  Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 5.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 22/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 5.12.2018  

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

      
A) b e r i e   n a    v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu, 

B) k o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolený starosta obce Ing. Róbert Katuš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ján Keresty, Ján Timko a Jozef Uhrin  zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

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

Ing. Róbert Katuš 
             starosta obce 

Kašov 5.12.2018 

Uznesenie č. 23/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 5.12.2018 

 

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 obecného zastupiteľstva: 

 Program: 
  

1)  Úvodné náležitosti: 
a) otvorenie zasadnutia, 
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,  
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,  
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,  
f) vystúpenie starostu 

2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva. 
       3)  Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone 
             funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 



      4 ) Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu obce, 
5) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 
6) Určenie platu starostu, 
7) Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ  
8) Záver.    

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

 

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov  5.12.2018 

Uznesenie č. 24/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 5.12.2018  

 

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

zriadení v z.n.p. 

zriaďuje  

komisiu pre ochranu verejného záujmu  

volí 

 
a) predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu – Ján Keresty, 

 

 

b) členov komisie  - Ján Timko 

                                           -Jozef Uhrin 

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

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 5.12.2018 

 



Uznesenie č. 25/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 5.12.2018  

 

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 

 

informáciu starostu obce , že poverený zastupovaním starostu bude poslanec p. Jozef Uhrin 

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

              starosta obce 

Kašov 5.12.2018 

Uznesenie č. 26/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 5.12.2018  

 

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

zriadení v z.n.p. 

p o v e r u j e 

 poslanca Jána Timka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 

12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie:  

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

              starosta obce 

Kašov 5.12.2018 

 



Uznesenie č. 27/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 5.12.2018  

 

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

zriadení v z.n.p. 

u r č u j e 

 v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Róbert Katuš vo výške 

základného platu, ktorý  je určený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a 1,65-násobku podľa § 4 ods.1 Zákona č. 253/1994 Z.z. 

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

              starosta obce 

Kašov 5.12.2018 

 


