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OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 29.6.2017 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta obce 

      p. Jozef Uhrín – zástupca starostu 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec 

                                 p. Ján Keresty, ml. -- poslanec 

                     

                     

Ďalší prítomní:      JUDr. Martin Galgoczy  - hlavný kontrolór obce 

   Katarína Kerestyová – pracovníčka obce 

 

Verejnosť – príloha: -  prezenčná listina 

  
 Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016 

6. Schválenie záverečného účtu za rok 2016 

7. Plnenie rozpočtu k 31.5.2017 

8. Rozpočtové opatrenie č. 3,4,5/2017 

9. Schválenie použitia RF na opravu miestnych komunikácii  

(10% spoluúčasť k dotácii MF) 

10. Rôzne 

Organizovanie akcie „Dzeň valala“ – 29.7.2017 

11. Diskusia 

12. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

13. Záver 
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K bodu č.1   

Otvorenie 

Starosta privítal prítomných poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako aj verejnosť. 

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

K bodu č. 2 

Schválenie programu  

Starosta dal hlasovať o dnešnom programe OZ : 

 Program: 
1.  Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016 

6. Schválenie záverečného účtu za rok 2016 

7. Plnenie rozpočtu k 31.5.2017 

8. Rozpočtové opatrenie č. 3,4,5/2017 

9.  Schválenie použitia RF na opravu miestnych komunikácii  

(10% spoluúčasť k dotácii MF) 

10. Rôzne 

Organizovanie akcie „Dzeň valala“ – 29.7.2017 

11. Diskusia 

12. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

13. Záver 

 

Uznesenie č.   5 /2017 

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. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016 

6. Schválenie záverečného účtu za rok 2016 

7. Plnenie rozpočtu k 31.5.2017 

8. Rozpočtové opatrenie č. 3,4,5/2017 

9.  Schválenie použitia RF na opravu miestnych komunikácii  

(10% spoluúčasť k dotácii MF) 

10. Rôzne 

Organizovanie akcie „Dzeň valala“ – 29.7.2017 

11. Diskusia 

12. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

13. Záver 
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Hlasovanie:  
za:               Timko, Uhrin , Keresty     
proti :         0    
zdržal sa:   0   

 

K bodu č. 3 

Kontrola plnenia uznesení 
Starosta predniesol uznesenia, ktoré sa mali od posledného OZ splniť: 
 

- Výmena okien na budove ZŠ sa realizovala 6.6.2017. Finančné prostriedky sa čerpali 
z rezervného fondu vo výške 2 334,- €. 

- Akciu „Tenis Open 2017“ starosta zhodnotil ako úspešnú. 
  

 
K bodu č. 4 
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 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  

Uznesenie č.   6 /2017 

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   
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K bodu č.5 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016 
 
Kontrolór predniesol stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016, kde v závere odporučil 
záverečný účet na schválenie OZ. 
 

Uznesenie č. 7/2017 
 
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 roka 2016 
 
 
Hlasovanie: 
za:              Timko, Uhrin, Keresty 
proti:         0 
zdržal sa:  0 
 

 

K bodu č. 6 

Záverečný účet obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

 

Starosta a referentka predniesli súhrn záverečného účtu a plnenie rozpočtu za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 8/2017 

 
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 2016 

 

Hlasovanie: 

Za:      Timko, Uhrin, Keresty 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 7 

Plnenie rozpočtu k 31.5.2017 

 

Uznesenie č. 9 /2017 

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 31.5.2017 

Hlasovanie: 

Za:      Timko, Uhrin, Keresty 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 8 

Rozpočtové opatrenia za rok 2017 

Rozpočtové opatrenie č. 3,4,5/2017 predniesla referentka obce. 

 

Uznesenie č.  10/2017 

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. 3,4,5/2017 

 

Hlasovanie: 

Za:      Timko, Uhrin, Keresty 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 9 

Ministerstvom financií SR bola obci poskytnutá účelová dotácia v sume 10 000,- € na čiastočnú úhradu 

výdavkov akcie Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, na kapitálové výdavky. 

Starosta obce predložil návrh na použitie finančných prostriedkov  z rezervného fondu na 

spolufinancovanie projektu, keďže spoluúčasť obce je 10%. 

Uznesenie č. 11/ 2017 

     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 prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 1 000,- €  na spolufinancovanie Opravy 

a rekonštrukcie miestnych komunikácií. 

Hlasovanie: 

Za:      Timko, Uhrin, Keresty 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10 

Rôzne 

1. Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou p. Heleny Terpákovej ohľadom zámeny pozemku, 

17 m2 vo vlastníctve p. Heleny Terpákovej za 1 m2 obecného pozemku. 

 

2. Ďalej informoval prítomných o prijatí nových zamestnancov cez úrad práce na opravu chodníka 

vedúceho od obchodu k zástavke, na opravu Dolskej studne, garáže a vybudovanie chodníka 

na Dolskej ulici. 

 

3. Starosta stanovil dátum konania akcie Dzeň valala  na 29.7.2017. Oboznámil prítomných 

s predbežným programom: súťaž vo varení gulášu, akcie pre deti, súťaž v pečení koláčov.  

Informoval prítomných so zámerom zakúpiť lavičky 

K bodu č. 11 

Diskusia 

V diskusii sa riešili návrhy starostu v bode č. 10 - rôzne 

K bodu č. 12 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 
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K bodu č. 13 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ.  

Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Ján Keresty, ml. 

  

 

 

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


