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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 25.6.2020 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec 

                                 Jozef Uhrin - poslanec 

                     

                     

Ďalší prítomní:       Katarína Kerestyová – pracovníčka obce 

                                  JUDr. Martin Galgoczy – kontrolór obce 

Ospravedlnení:      Ján Keresty, ml. - poslanec 

 

  
 Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Plnenie rozpočtu k 31.5.2020 

6. Rozpočtové opatrenie   

7. Záverečný účet  2019 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

9. Rôzne 

10. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

11. Záver 

 

 
 

 

K bodu č.1   

Otvorenie 

Starosta privítal prítomných poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Róbert Katuš 
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné nakoľko sú prítomní 2/3 z poslancov. 
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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. Plnenie rozpočtu k 31.5.2020 

             6. Rozpočtové opatrenie  

7. Záverečný účet  2019 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

9. Rôzne 

10. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

11. Záver 

  

  

 

Uznesenie č.    1/2020 

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. Plnenie rozpočtu k 31.5.2020 

6. Rozpočtové opatrenie    

7. Záverečný účet  2019 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

9. Rôzne 

10. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

11. Záver 

 
 
Hlasovanie:  
za:              Uhrin , Timko    
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.  

- Na ulici Cyrilometodejská a Okružná boli osadené dopravné zrkadlá. 
  
 
 

 
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 Uhrin 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Jozef Uhrin    

p. Ján Timko  

Uznesenie č.     2/2020 

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 Uhrin 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko   

p. Jozef Uhrín 
Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin      
proti :        0   
zdržal sa: 0    
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K bodu č.5 

Plnenie rozpočtu k 31.5.2020 

 

Uznesenie č. 3/2020 

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 31.5.2020 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

K bodu č. 6 

Rozpočtové opatrenie  

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 predniesla referentka obce. 

Uznesenie č.  4/2020 

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. 3/2020 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin,  

Proti:  

Zdržal sa: 
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K bodu č. 7 

 

Záverečný účet obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

 

Starosta a referentka predniesli súhrn záverečného účtu a plnenie rozpočtu za rok 2019. 

 

Uznesenie č.  5/2020 

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

 

A/ berie na vedomie 

 

odporúčanie hlavného kontrolóra schváliť záverečný účet za rok 2019 

 

                                                                                B/schvaľuje 

 

záverečný účet obce a hospodárenie za rok 2019. 

 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

  

K bodu č. 8 

 Plán činnosti hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór oboznamil prítomných s plánom kontrolnej činnosti  na II. polrok 2020 

 Uznesenie č. 6/2020 

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 hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 . 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
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K bodu č. 9 

Rôzne 

Starosta oznámil prítomným, že je skompletizovaná všetka dokumentácia k projektu 

„Rekonštrukcia chodníka v obci Kašov“ , čaká sa iba na oficiálne schválenie.  

Keďže za rok 2019 sme splnili percento triedeného odpadu – 37,77 %, bola podaná žiadosť na 

Environmentálny fond o dotáciu,  ktorej použitie závisí od poskytnutej výšky. 

 

K bodu č. 10 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 
 

Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 
 

 
K bodu č. 11 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ.  

Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Jozef Uhrin. 

  

 

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


