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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 16.8.2018 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta obce 

      p. Jozef Uhrín – zástupca starostu 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec 

                                 p. Ján Keresty, ml. -- poslanec 

                     

                     

Ďalší prítomní:   Katarína Kerestyová – pracovníčka obce 

 

  
 Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a určenie počtu poslancov v 

nich 

6.  Určenie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev 

7. „Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií“ – schválenie spoluúčasti vo výške 1.350,- €   

8. Rôzne 

9. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

10. Záver 

 

 

 
 

K bodu č.1   

Otvorenie 

Starosta privítal prítomných 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 poslancov. 
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K bodu č. 2 

Schválenie programu  

 
Starosta navrhol zmenu programu  a to určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich sa bude 

prejednávať  v bode 5. a   6. bod sa dopĺňa o schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kašov a v 7. bode 

sa mení spoluúčasť obce na 1.500,- €. 

Starosta dal hlasovať o dnešnom pozmenenom programe OZ : 

 Program: 
1.  Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a určenie počtu poslancov v 

nich 

6. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kašov pre volebné obdobie 2018-2022  

7. „Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií“ – schválenie spoluúčasti vo výške 1.500,- €   

8. Rôzne 

9. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

10. Záver 

 

 

Uznesenie č.    16/2018 

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. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a určenie počtu poslancov v 

nich 

6. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Kašov pre volebné obdobie 2018-2022  

7. „Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií“ – schválenie spoluúčasti vo výške 1.500,- €   

8. Rôzne 

9. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

10. Záver 

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

 

 

 



3 
 

K bodu č. 3 

Kontrola plnenia uznesení 
Starosta predniesol uznesenia, ktoré sa mali od posledného OZ splniť a to uznesenie č. 15, dňa 
20.7.2018 bola prevedená rekonštrukcia cesty pred obecným úradom. 
  

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. Ján Timko    

p. Ján Keresty  

Uznesenie č.     17/2018 

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. Jozef Uhrin    

p. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Ján Timko    

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

 

K bodu č.5 

Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a počtu poslancov 

v nich  

  

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona  č. 180/2014 

Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov boli vyhlásené predsedom parlamentu p. Andrejom Dankom voľby do orgánov 

samosprávy obcí   na deň 10.11.2018. Na základe tohto vyhlásenia je potrebné určiť počet poslancov 

na budúce volebné obdobie 2018 – 2022  
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Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného zákona 

o obecnom zriadení takto: 

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 

Obec Kašov mala k 31.12.2013 285 obyvateľov,t. z., že počet poslancov môže byť od 3 do 5 

Predkladá: Ing. Róbert Katuš starosta obce 

Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 18/2018 

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

zriadení v z.n.p. 

schvaľuje   

počet poslancov Obce Kašov v novom volebnom období  r. 2018 - 2022 na 3 poslancov v 1 volebnom 

obvode 

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

 

K bodu č. 6 

  Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022 

 

 Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona  č. 180/2014 

Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov boli vyhlásené predsedom parlamentu p. Andrejom Dankom  voľby do obecných  

zastupiteľstiev a voľby starostov  obcí na deň 10.11.2018. Na základe tohto vyhlásenia je potrebné určiť úväzok 

starostu na budúce volebné obdobie 2018 – 2022. 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kašov na nové volebné obdobie r. 2018 – 2022 

Predkladá: Ing. Róbert Katuš starosta obce 

Návrh na uznesenie: 
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Uznesenie č.     19/2018  

Obecné zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p.   

s c h v a ľ u j e 

výkon funkcie  starostu Obce Kašov v novom volebnom období  r. 2018 - 2022 

v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

 

Hlasovanie:                     za:       Ján Keresty, Jozef Uhrin, Ján Timko 

                                         proti :       0         

                                         zdržal sa:  0        

 

K bodu č. 7 

Dotácia „Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií“    

Ministerstvom financií SR bola obci poskytnutá účelová dotácia v sume 13.500,- € na 

čiastočnú úhradu výdavkov projektu Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, na 

kapitálové výdavky. 

V súlade s § 4 výnosu je príjemca dotácie povinný podieľať sa na financovaní predmetnej 

akcie najmenej vo výške 10% z celkových výdavkov 

Uznesenie č.    20/ 2018 

       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 bežných prostriedkov  v celkovej výške 1 500,- €  na dofinancovanie projektu  Oprava 

a rekonštrukcia miestnych komunikácií. 

Hlasovanie:  
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty        
proti :        0   
zdržal sa: 0   
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K bodu č. 8 

Rôzne 

Starosta skonštatoval, že boli úspešne realizované akcie Tenisový turnaj  a Dzeň valala pri 

príležitosti 720 výročia prvej zmienky o obci Kašov. 

K bodu č. 9 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 
 

K bodu č. 10 
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 


