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OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 19.2.2016 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta obce 

     p. Jozef Uhrín – nový poslanec 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec                            

Ďalší prítomní:        

  

 Verejnosť:    počet: 11         príloha : prezenčná listina     

  
 Program: 
  
1. Otvorenie, 
2. Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov, 
3. Schválenie programu, 
4. Kontrola plnenia uznesení, 
5. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, 
6. Schválenie zámeru na prenájom obecného pozemku pod parc.č.: 1582 a 1583, 
7. Schválenie zámeru na prenájom prízemia polyfunkčnej budovy s parc.č.: 5/5, 
8. Podanie žiadosti na vyhlásenie nových volieb na poslancov v obci Kašov, 
9. Vyhlásenie termínu voľby novej hl. kontrolórky obce, 
10. Rôzne, 
11. Diskusia, 
12. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
13. Záver. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Róbert Katuš 
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné nakoľko sú prítomní 2 z 3  poslancov. 

 

 

K bodu č.1   

Otvorenie 

   Starosta privítal všetkých prítomných poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako aj 

verejnosť. 
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K bodu č. 2 

Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov 

Náhradník za poslanca Pán Jozef Uhrín zložil sľub do rúk starostu a svojím podpisom ho aj potvrdil a to 

v zmysle § 26 zákona o obecnom zriadení.   

                                 
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce, dodržiavať   Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy, a pri výkone  svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem  uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 

 

Uznesenie č. 1/2016 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kašov podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. 

n. p. 

konštatuje, že 

 

náhradník poslanca do  obecného zastupiteľstva Jozef Uhrín zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva v Kašove. 

 

Hlasovanie:  
za:        Timko, Uhrín  
proti :   0 
zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 3 

Schválenie programu  

Starosta dal hlasovať o dnešnom programe OZ : 

 

1. Otvorenie, 
2. Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov, 
3. Schválenie programu, 
4. Kontrola plnenia uznesení, 
5. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, 
6. Schválenie zámeru na prenájom obecného pozemku pod parc.č.: 1582 a 1583, 
7. Schválenie zámeru na prenájom prízemia polyfunkčnej budovy s parc.č.: 5/5, 
8. Podanie žiadosti na vyhlásenie nových volieb na poslancov v obci Kašov, 
9. Vyhlásenie termínu voľby novej hl. kontrolórky obce, 
10. Rôzne, 
11. Diskusia, 
12. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
13. Záver. 
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Uznesenie č. 2/2016 

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 

 

1. Otvorenie, 
2. Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov, 
3. Schválenie programu, 
4. Kontrola plnenia uznesení, 
5. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, 
6. Schválenie zámeru na prenájom obecného pozemku pod parc.č.: 1582 a 1583, 
7. Schválenie zámeru na prenájom prízemia polyfunkčnej budovy s parc.č.: 5/5, 
8. Podanie žiadosti na vyhlásenie nových volieb na poslancov v obci Kašov, 
9. Vyhlásenie termínu voľby novej hl. kontrolórky obce, 
10. Rôzne, 
11. Diskusia, 
12. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
13. Záver. 
 

Hlasovanie:  
za:        Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesení 
 
    Starosta informoval, že plnenie uznesenia z posledného zastupiteľstva bolo naplnené na dnešnom OZ a do 
zložením sľubu nového poslanca OZ. 

 
 
K bodu č. 5 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 Za zapisovateľku bola určená    p. Katarína Kerestyová  

 Za overovateľov zápisnice :    p. Ján Timko    

p. Jozef Uhrín 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

p. Jozef Uhrín  
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Uznesenie č. 3/2016 

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  

 
Hlasovanie:  
za:       Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.6 

Schválenie zámeru na prenájom obecného pozemku pod parc.č.: 1582 a 1583, 
Starosta obce informoval, že na obec prišla žiadosť na prenájom obecných pozemkov od Pánov: 
Martina Zuzika a Petra Michalka, s odôvodnením, že na tomto pozemku by chceli umiestniť včely. OZ 
schválilo zámer prenajať tieto parcely s tým, že ak nebudú námietky od občanov. Čiže na najbližšom OZ 
sa rozhodne, či dôjde k prenájmu pozemkov na tento účel. 
  
Uznesenie č. 4/2016 

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

schvaľuje 

 
zámer prenajať obecný majetok s parc. č. : 1582 a 1583 TTP s celkovou výmerov 15 150 m2. 

 
Hlasovanie:  
za:        Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 
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K bodu č.7 

Schválenie zámeru na prenájom prízemia polyfunkčnej budovy s parc.č.: 5/5, 

Na obec prišila žiadosť o poskytnutie priestorov na ubytovanie od Pána Mgr. Radoslava Lupjana 
s rodinou – budúci pravoslávny duchovný v našej farnosti.  
 
Uznesenie č. 5/2016 

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

schvaľuje  
 
zámer prenajať obecný majetok na parcele č. 5/5 na prízemí polyfunkčnej budovy 

Hlasovanie:  
za:        Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 
 

 

K bodu č.8 

Podanie žiadosti na vyhlásenie nových volieb na poslancov v obci Kašov, 
Starosta obce informoval o nutnosti nových volieb na poslancov OZ, keďže jeden z náhradníkov za 
poslanca sa písomne vzdal nástupu na poslanca  OZ v Kašove 11.1.2016 a ďalší náhradník už nie je.  
Momentálne obec funguje s 2 novými poslancami. 
 
Uznesenie č. 6/2016 

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 
 
Podanie žiadosti na vyhlásenie nových volieb poslancov OZ v obci Kašov, z dôvodu odstúpenia všetkých 3 
poslancov a nastúpenie len 2 náhradníkov za poslancov Ján Timko, ml. a Jozef Uhrín, a 3 náhradník Ľubomír 
Kramla sa 11.1.2016 písomne vzdal nástupu do funkcie poslanca OZ v obci Kašov.  
 

Hlasovanie:  
za:       Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 
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K bodu č.9 

Vyhlásenie termínu voľby novej hl. kontrolórky obce 

Starosta obce informoval, že k dnešnému dňu sa na post hl. kontrolóra obce neprihlásil žiadny 

záujemca. Preto dnes vyhlásime nový termín na voľbu hl. kontrolóra obce a to na dátum 29.4.2016. 

 

Uznesenie č. 7/2016 
 

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

schvaľuje 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na deň 29.4.2016  

Hlasovanie:  
za:       Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 

  

K bodu č.10 

Rôzne: 
Starosta informoval o kladnej odpovede na starostovu požiadavku na VVS a.s. 

o dostavbe  vodovodu v našej obci, kde nám schválili 200 m nového potrubia, a práce sa budú 
vykonávať na najakútnejšom nedostatku vody a to v smere na Cejkovskú ulicu, kde by sa malo pripojiť 
a sa aj zaviazalo  min. 8 domácnosti. 

Starosta ďalej informoval o riadenom výrube nebezpečných a nevyhovujúcich stromov na 
obecných pozemkoch. Iniciátormi žiadosti  niektorých výrubov  boli občania obce. 
 

Poslanec Ján Timko, ml. navrhol, aby sa o dôležitých bodoch z OZ vyhlásilo v rozhlase hlavne 
kvôli starším občanom, ktorý nemajú prístup na internet. 
 Starosta ešte informoval občanov, aby ponúkali na predaj neobývané domy z obce svojim 
známym a priateľom. 
 
 

K bodu č. 11 
Diskusia:  

V diskusii odznela otázka od Mareka Jenča, ako sa podarilo schváliť rozpočet na rok 2016, keď 
obec Kašov mala len jedného poslanca. 

Starosta obce odpovedal, že má nepresnú informáciu, lebo rozpočet sa schválil, keď obec mala 
2  poslancov a to 30.12.2015, kedy zložil sľub nový poslanec Ján Timko ml. a vtedy bola poslankyňa aj 
Katarína Kerestyová.  Následne odznela argumentácia, že OZ vtedy  nebolo uznášaniaschopné, načo 
starosta reagoval, že to nie je pravda, lebo na schválenie rozpočtu je potrebný súhlas 3/5 väčšiny 
všetkých poslancov a keďže 2/3 > 3/5 , tak OZ bolo 30.12.2015 uznášaniaschopné a jednohlasne 
odsúhlasilo rozpočet obce na rok 2016. 

 

K bodu č.12 
Uznesenia zo zasadnutia OZ  
 
Starosta predniesol súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 
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K bodu č. 13 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného prvého OZ v roku 2016.  

Starosta sa poďakoval novému poslancovi OZ Jozefovi Uhrínovi, že prijal mandát poslanca, a že sa teší 
na dobrú spoluprácu. 

 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Jozef Uhrín 

 

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


