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OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
 

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 19.12.2016 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta obce 

      p. Jozef Uhrin – 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   počet:        príloha : prezenčná listina     

  
 Program: 
1. Otvorenie, 
2. Zloženie sľubu nového poslanca, 
3. Schválenie programu, 
4. Kontrola plnenia uznesení, 
5. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, 
6. Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2017 
7. Prerokovanie rozpočtových opatrení za rok 2016, 
8. Plnenie rozpočtu k 30.11.2016 
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2017 – 2019, 
10. Schválenie rozpočtu na roky 2017 – 2019, 
11. Schválenie použitia RF na mimoriadnu splátku municipálneho úveru. 
12. Rôzne, 
13. Diskusia, 
14. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
15. Záver. 
 

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 2/2 poslancov. 
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K bodu č. 2 

Zloženie sľubu nového poslanca 

Novozvolený poslanec p. Ján Keresty, ml.  prečítal znenie sľubu pre poslanca, 

 

                                  SĽUB  POSLANCA 

 „ 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.“ 

 

 a poslanec Ján Keresty, ml. sľub zložil do rúk starostu a svojím podpisom ho aj potvrdil a to v zmysle § 

26 zákona o obecnom zriadení.   

 

Uznesenie č. 32/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 12 ods. 5  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

konštatuje, že 
 

novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ján Keresty, ml. zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva. 

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

 

K bodu č. 3 

Schválenie programu  

Starosta dal hlasovať o dnešnom programe OZ : 

1. Otvorenie, 
2. Zloženie sľubu nového poslanca, 
3. Schválenie programu, 
4. Kontrola plnenia uznesení, 
5. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, 
6. Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2017 
7. Prerokovanie rozpočtových opatrení za rok 2016, 
8. Plnenie rozpočtu k 30.11.2016 
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2017 – 2019, 
10. Schválenie rozpočtu na roky 2017 – 2019, 
11. Schválenie použitia RF na mimoriadnu splátku municipálneho úveru. 
12. Rôzne, 
13. Diskusia, 
14. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
15. Záver. 
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Uznesenie č. 33/2016 

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 nového poslanca, 
3. Schválenie programu, 
4. Kontrola plnenia uznesení, 
5. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie, 
6. Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2017 
7. Prerokovanie rozpočtových opatrení za rok 2016, 
8. Plnenie rozpočtu k 30.11.2016 
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2017 – 2019, 
10. Schválenie rozpočtu na roky 2017 – 2019, 
11. Schválenie použitia RF na mimoriadnu splátku municipálneho úveru. 
12. Rôzne, 
13. Diskusia, 
14. Uznesenia zo zasadnutia OZ, 
15. Záver. 

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

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesení 
Starosta predniesol uznesenia, ktoré sa mali od posledného OZ splniť: 
 
Uznesenie o kúpe obecného traktora bolo naplnené a traktor sa už čiastočne využíva. 

  

 
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. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

p. Jozef Uhrin  
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Uznesenie č. 34/2016 

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. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

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

 

K bodu č. 6 

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2017 

Hlavný kontrolór obce predniesol návrh.  

Uznesenie č. 35/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             schvaľuje 
 
plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2017 

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

Prerokovanie rozpočtových opatrení za rok 2016, 
 
 
Pracovníčka obce a starosta predniesli  rozpočtové opatrenie č. 5,6 a 7/2016 
 

Uznesenie č. 36/2016 

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 5,6 a 7/2016 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 
 

K bodu č. 8 

Plnenie rozpočtu k 31.8.2016 

Hlavný kontrolór obce dal súhlasné stanovisko k predkladaným rozpočtom na roky 2017-2019 

Uznesenie č. 37/2016 

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 
 
plnenie rozpočtu k 30.11.2016 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 

Hlavný kontrolór obce dal súhlasné stanovisko k predkladaným rozpočtom na roky 2017-2019 

Uznesenie č. 38/2016 

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 hl. kontrolóra obce k rozpočtu na roky 2017- 2019 
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Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrín, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10 

Schválenie rozpočtu na roky 2017 – 2019 

Uznesenie č. 39/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             Schvaľuje  
 
Predložený rozpočet na rok 2017 
 

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

Uznesenie č. 40/2016 

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 
 

Predložené rozpočty na roky 2018 a 2019 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 11 

Schválenie použitia RF na mimoriadnu splátku municipálneho úveru 

Uznesenie č. 41/2016 

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

Schvaľuje  
 

Použitie rezervného fondu vo výške 531 eur na mimoriadnu splátku municipálneho úveru. 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č.12 

 
Rôzne: 
 
1.  Organizovanie úcty k starším 9.10.2016. Starosta oboznámil prítomných o úspešnej akcii. 

2. Organizovanie stolnotenisového turnaja. Starosta informoval o výborne zvládnutej akcii 

a poďakoval sa všetkým poslancom za pomoc, samozrejme aj sponzorom za vecné ceny. 

3. Starosta informoval aj o obecnom traktore, ktorý sa už čiastočne využíva, treba na neho dokúpiť 

ešte závažia. 

4. Starosta informoval prítomných o výstavbe mostíka cez potok na ulici  Dolská, ktorá sa za účasti 

dobrovoľníkov uskutočnila  1.10. 2016 (základy), ešte treba pozvárať oceľovú konštrukciu 

(pravdepodobne na jar) 

5. Starosta ďalej informoval o príprave 2. ročníka „Kašovský silvester 2016“ 

6. V prípade snehovej kalamity zvoláme brigádu, keďže na obci pracujú samé ženy 

7. Kolaudácia novovybudovaného vodovodu sa uskutočnila 15.12.2016 a všetko prebehlo v poriadku. 

K bodu č. 13 
Diskusia 

V diskusii sa riešili návrhy starostu v bode č. 12 - rôzne 

K bodu č. 14 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 

 
K bodu č. 15 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ. Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a dodal, že sa teší  na spoluprácu s novým poslancom OZ. 

 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Ján Keresty, ml. 

 

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


