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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 30.9.2019 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec 

                                 p. Ján Keresty, ml. – poslanec 

             p. Jozef Uhrín – zástupca starostu 

                     

                     

Ďalší prítomní:     Katarína Kerestyová – referentka obce 

  
 Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Plnenie rozpočtu k 31.8.2019 

6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

7. Individuálna výročná správa 2018 

8. Úcta k starším 

9. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

10.  Odvoz rodičov detí navštevujúcich materskú školu  

11. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

12. 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 3/3 z poslancov. 

 

K bodu č. 2 

Schválenie programu  

Starosta dal hlasovať o dnešnom programe OZ. 
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Uznesenie č.    11/2019 

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 31.8.2019 

6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

7. Individuálna výročná správa 2018 

8. Úcta k starším 

9. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

10.  Odvoz rodičov detí navštevujúcich materskú školu  

11. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

12. Záver 

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

 

K bodu č. 3 

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

- V rámci projektu  „Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií „  bola prevedená 
rekonštrukcia cesty na ulici Dolskej a časti ulice Cejkovskej 

- Dzeň valala prebehol úspešne , počas celého poobedia tento rok prišlo najviac ludí za 
posledné roky 

- Obec odkúpila do výlučného vlastníctva parc.č. 221/4  v katastrálnom území Kašov, príjazd 
k dvom rodinným domom a stavebnému pozemku.  

  
K bodu č. 4 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 Za zapisovateľku bola určená    p. Katarína Kerestyová  

 Za overovateľov zápisnice :    p. Jozef Uhrin    

p. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Jozef Uhrin    

p. Ján Timko  
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Uznesenie č.     12/2019 

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 Keresty   

p. Jozef Uhrin 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko   

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

 

 

 

K bodu č.5 

Plnenie rozpočtu k 31.8.2019 

Uznesenie č. 13/2019 

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 31.9.2019 

Hlasovanie: 

Za: J.Timko, J.Uhrin, J.Keresty 

Proti:  

Zdržal sa: 
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K bodu č. 6 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

Rozpočtové opatrenie č. 5,6/2019 predniesla referentka obce. 

Uznesenie č.  14/2019 

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. 5,6/2019 

Hlasovanie: 

Za:   J.Timko, J.Uhrin, J.Keresty 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7 

 

 Individuálna výročná správa za rok 2018 

Uznesenie č. 15/2019 

 

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 
 
 Individuálnu výročnú správu za rok 2018. 
 
Hlasovanie: 
za:             J.Timko, J.Uhrin,J. Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 
  

 
 

K bodu č. 8 

Úcta k starším 

 

    Starosta a poslanci sa dohodli na termíne zorganizovanie Úcty k starším na 13.10.2019.  Pohostenie 

sa pripraví svojpomocne.  V rámci kultúrneho programu zaspieva p. Alena Vargová s manželom 

a mládež zo základnej školy. 
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K bodu č. 9 

 Odvoz rodičov detí navštevujúcich materskú školu 

      Zo strany rodičov navštevujúcich Materskú školu v Novosade bola prednesená požiadavka o odvoz 
v poobedňajších hodinách z dôvodu nevyhovujúceho autobusového spojenia. Žiadosť bola zamietnutá 
z dôvodu nevyhovujúceho personálneho a technického zabezpečenia. 

K bodu č. 10  

Rôzne 

 Starosta oboznámil prítomných s plánom rozvoja a obnovy verejných vodovodov. 

Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p 
 
                                                                              s c h v a ľ  u j e 
 
Plán rozvoja a obnovy verejných vodovodov od 1.januára 2015 do 31.12.2024 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
proti:        0 
zdržal sa: 0 

 

  K bodu č. 11 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 
 

 
K bodu č. 12 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ.  

Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

Overovatelia:  p. Jozef Uhrin  

                             p. Ján Keresty, ml. 

  

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


