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OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 29.6.2016 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta obce 

      p. Jozef Uhrín – zástupca starostu 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec                            

Ďalší prítomní:        

   Katarína Kerestyová – pracovníčka obce 

  

 Verejnosť:    počet:         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 2015 
6. Záverečný účet obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra  na 2. polrok 2016 
8. Schválenie VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 
9. Schválenie rozpočtového opatrenia 
10. Rôzne, 

a. Organizovanie a zabezpečenie Dňa obce Kašov 23.7.2016 

11. Diskusia, 
12. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
13. Záver. 

 

K bodu č.1   

Otvorenie 

Starosta privítal všetkých 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 2 poslanci. 
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K bodu č. 2 

Schválenie programu  

Starosta dal hlasovať o dnešnom programe OZ : 

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 2015 
6. Záverečný účet obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra  na 2. polrok 2016 
8. Schválenie VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 
9. Schválenie rozpočtového opatrenia 
10. Rôzne, 

Organizovanie a zabezpečenie Dňa obce Kašov 23.7.2016 

11. Diskusia, 
12. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
13. Záver. 

 

Uznesenie č. 19/2016 

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. Schválenie programu, 
3. Kontrola plnenia uznesení, 
4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015 
6. Záverečný účet obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra  na 2. polrok 2016 
8. Schválenie VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 
9. Schválenie rozpočtového opatrenia 
10. Rôzne, 

Organizovanie a zabezpečenie Dňa obce Kašov 23.7.2016 

11. Diskusia, 
12. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
13. Záver. 

 

 

Hlasovanie:  
za:        Timko, Uhrín  
proti :   0 
zdržal sa:  0 
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K bodu č. 3 

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

- Zmluvy na prenájom pozemku a bytu sú podpísané a vznikol tu nový príjem do rozpočtu 
- Podpísaná zmluva s VVS, a.s. o dobudovaní 400 m vodovodu ( realizácia júl - august) 
  

 
 

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. Jozef Uhrín 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

p. Jozef Uhrín  

Uznesenie č. 20/2016 

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  

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

 

 

K bodu č. 5 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015 
 
Kontrolór predniesol stanovisko k záverečnému účtu za rok  2015, kde v závere odporučil záverečný 
účet na schválenie OZ. 
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Uznesenie č. 21/2016 

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 

 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu roka 2015 

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

 

K bodu č.6 

Záverečný účet obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
 
Pracovníčka obce aj starosta predniesli súhrn záverečného účtu a plnenie rozpočtu za rok 2015. 
 
  

Uznesenie č. 22/2016 

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

schvaľuje 
záverečný účet obce a hospodárenie za rok 2015 

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

 

K bodu č.7 

Plán kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra  na 2. polrok 2016 
 
Kontrolór predstavil plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2016. 
 

Uznesenie č. 23/2016 

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 
 
Plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2016 

 
Hlasovanie:  
za:        Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 
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K bodu č.8 

Schválenie VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi 
 
Starosta spolu s poslancami prebrali návrh VZN o odpadoch po jednotlivých bodoch. 
 

Uznesenie č. 24/2016 

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

schvaľuje 
 

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Kašov 

 

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

 

 

 

K bodu č.9 

Schválenie rozpočtového opatrenia 

Pracovníčka predniesla rozpočtové opatrenie poslancom OZ  

 

Uznesenie č. 25/2016 
 

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

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

 

Hlasovanie:  
za:       Timko, Uhrín 
proti :   0 
zdržal sa:  0 
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K bodu č.10 

 
Rôzne: 
 
Zhodnotenie tenisového turnaja „Kašov Open 2016“ 12.6.2016 

Tak ako sa na poslednom OZ dohodlo, že v prípade nedostatočného počtu futbalových družstiev, tak 

sa zorganizuje tenisový turnaj, ktorý sa konal 12.6.2016 a podľa názoru zúčastnených dopadol výborne 

a bude sa opakovať každý rok.  

Zakúpenie stoličiek do KD 

Stoličky už prišli 110 ks v celkovej hodnote 1925 Eur,  

Oprava miestnych komunikácií 

Opravili sme najvyťaženejšie úseky na miestnych komunikáciách (samozrejme podľa finančných 

možností) 

Organizovanie a zabezpečenie Dňa obce Kašov 23.7.2016 

Guľáš ring 

Deň detí 

Tombola 

Zábava (hudba) 

 

K bodu č. 15 
Diskusia 
 

Diskusia prebiehala počas bodu rôzne 

 

 

 

 

K bodu č. 16 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 
 
Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 
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K bodu č. 17 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ.  

Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Jozef Uhrín 

 

 

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


