
 

OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Kašove dňa 17.12.2018 

 

Uznesenie č. 28/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

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: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Individuálna výročná správa za rok 2017 

6.  Komunitný plán obce Kašov 

7. Zásady odmeňovania poslancov 

8. Plnenie rozpočtu k 30.11.2018 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019  

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

11. Schválenie rozpočtu na roky 2019 – 2021  

12.Rôzne 

13.Uznesenia zo zasadnutia OZ 

14. Záver. 

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

 

  Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 



Uznesenie č. 29/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

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

Ing. Róbert Katuš 
             starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

Uznesenie č. 30/2018 

 
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 
 
Individuálnu výročnú správu za rok 2017 
 
Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin, Keresty        
proti :        0   
zdržal sa: 0   

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov  17.12.2018 



Uznesenie č. 31/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p.   

s c h v a ľ u j e 

 Komunitný plán obce Kašov na roky 2018-2023 

 

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

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

Uznesenie č. 32/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

schvaľuje 

     Zásady odmeňovania poslancov OZ. 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

 



Uznesenie č. 33/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

       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 
 
Plnenie rozpočtu k 30.11.2018 
 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

Uznesenie č. 34/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p 
 
                                                                             schvaľuje 
 
plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2019 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

 



Uznesenie č. 35/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

       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 
 
stanovisko hl. kontrolóra obce k rozpočtu na roky 2019- 2021 
 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

Uznesenie č. 36/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

       Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p 
 
                                                                             Schvaľuje  
 
Predložený rozpočet na rok 2019 
 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

 

 



Uznesenie č. 37/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

       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 

 
Predložené rozpočty na roky 2020 a 2021 
 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

Uznesenie č. 38/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

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

 
schvaľuje 

 
spoluúčasť obce vo výške 1.750,- € na projekt „Postavme deťom ihrisko“ a to sumou vo výške 
1693,29 €  z RF obce a sumu vo výške 56,71 € z rozpočtu obce. 
 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

 

 



Uznesenie č. 39/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

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

 
Schvaľuje 

 
Rozpočtové opatrenie č. 6. 
 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

Uznesenie č. 40/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

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

schvaľuje 

 

Zákaz prechodu poľnohospodárskych  strojov cez obecné komunikácie. 

 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

 

 



Uznesenie č. 41/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

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

Schvaľuje 

 

Jednorazový príspevok na každé novonarodené dieťa od 1.1.2015, vo výške 100,- € 

s trvalým pobytom v obci od jeho narodenia.  

 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

Uznesenie č. 42/2018 

z Obecného zastupiteľstva Obce Kašov zo dňa 17.12.2018  

 

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

Schvaľuje 
 

 Zakúpenie novej profi traktorovej kosačky do sumy 5000,.- €  a  vyčleňuje finančné prostriedky 
z obecného rozpočtu. 
 

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

              starosta obce 

Kašov 17.12.2018 

 


