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OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

Z á p i s n i c a 
 

Z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 17.12.2018 

 

 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 

Ospravedlnený: JUDr. Martin Galgoczy 

 

  
 Program: 
  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu, 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

5. Individuálna výročná správa za rok 2017 

6.  Komunitný plán obce Kašov 

7. Zásady odmeňovania poslancov 

8. Plnenie rozpočtu k 30.11.2018 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019  

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

11. Schválenie rozpočtu na roky 2019 – 2021  

12.Rôzne 

13.Uznesenia zo zasadnutia OZ 

14. Záver. 
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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. 

  

 K bodu č. 2 

Schválenie programu 

Starosta dal hlasovať o dnešnom pozmenenom  programe OZ. 

Uznesenie č.   28/2018 

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. Individuálna výročná správa za rok 2017 

 6.  Komunitný plán obce Kašov 

 7. Zásady odmeňovania poslancov 

 8. Plnenie rozpočtu k 30.11.2018 

 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019  

 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

 11. Schválenie rozpočtu na roky 2019 – 2021  

 12. Schválenie spoluúčasti na projekt „Postavme deťom ihrisko“ 

 13. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6 

 12.Rôzne 

 13.Uznesenia zo zasadnutia OZ 

 14. Záver. 

 

  

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

 

K bodu č. 3 

Kontrola plnenia uznesení 
 Na poslednom OZ boli prijaté uznesenia ohľadom volieb novozvoleného starostu a novozvolených 
poslancov OZ .  
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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. Ján Keresty 

Do návrhovej  komisie boli určení:   p. Jozef Uhrin    

p. Ján Keresty  

 

Uznesenie č.     29/2018 

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        

  

K bodu č.5 

 Individuálna výročná správa za rok 2017 

 

 Poslanci boli oboznámení s Individuálnou výročnou správou za rok 2017 a zobrali ju na 
vedomie bez pripomienok 
  

Uznesenie č.  30/2018 
 
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 2017 
 
Hlasovanie: 
za:             Ján Timko, Ján Keresty, Jozef Uhrin 
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K bodu č. 6 

 Komunitný plán obce Kašov na roky 2018-2023 

   Starosta oboznámil prítomných s Komunitným plánom obce Kašov na roky 2018-2023. 

Uznesenie č.     31/2018 

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 

 Komunitný plán obce Kašov na roky 2018-2023 

 

Hlasovanie  za:       Ján Keresty, Jozef Uhrin, Ján Timko 

 

 

K bodu č. 7 

 Zásady odmeňovania poslancov OZ 

      Starosta predložil návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ 

Uznesenie č.    32/ 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 

     Zásady odmeňovania poslancov OZ. 

Hlasovanie:  
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty        
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K bodu č. 8 

Plnenie rozpočtu k 30.11.2018 

Starosta predniesol plnenie rozpočtu k 30.11.2017 

 

Uznesenie č. 33/2018 

 

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 30.11.2018 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin, Keresty 
  
 

 

K bodu č. 9 

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2019 

Starosta prečítal  návrh hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.  

Uznesenie č. 34/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             schvaľuje 
 
plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2019 

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

K bodu č.10 

 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

Hlavný kontrolór obce dal súhlasné stanovisko k predkladaným rozpočtom na roky 2019-2021 

Uznesenie č. 35/2018 

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 2019- 2021 

 
Hlasovanie: 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrín, Ján Keresty 
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K bodu č. 11 

Schválenie rozpočtu na roky 2019 – 2021 

Uznesenie č. 36/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             Schvaľuje  
 
Predložený rozpočet na rok 2019 
 

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

Uznesenie č. 37/2018 

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 2020 a 2021 
 
Hlasovanie: 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty 

 

K bodu č. 12 

Schválenie spoluúčasti na projekt „ Postavme deťom ihrisko“ 

Ministerstvom vnútra SR boli obci poskytnuté finančné prostriedky na financovanie výdavkov 

projektu prevencie kriminality „Postavme deťom ihrisko“ v sume 7.000,- € na kapitálové 

výdavky, so spoluúčasťou obce vo výške 20% z celkového rozpočtu projektu.  

Uznesenie č. 38/2018 

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

schvaľuje 
 

spoluúčasť obce vo výške 1.750,- € na projekt „Postavme deťom ihrisko“ a to sumou vo výške 1693,29 
€  z RF obce a sumu vo výške 56,71 € z rozpočtu obce. 
 
Hlasovanie: 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty 
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K bodu č. 13 

Rozpočtové opatrenie č. 6 

Uznesenie č. 39/2018 

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

Schvaľuje 
 
Rozpočtové opatrenie č. 6. 

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

 

K bodu č. 14 

Rôzne 

A) Návrh občanov – zákaz vjazdu poľnohospodárskych strojov na obecné komunikácie 

 

Uznesenie č. 40/2018 

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

schvaľuje 

 

Zákaz prechodu poľnohospodárskych strojov cez obecné komunikácie. 

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

B) Uvítanie detí do života 

 

Uznesenie č. 41/2018 

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

Schvaľuje 

 

Jednorazový príspevok na každé novonarodené dieťa od 1.1.2015, vo výške 100,- € s trvalým 

pobytom v obci od jeho narodenia.  

Hlasovanie: 
za:             Ján Timko, Jozef Uhrin, Ján Keresty 
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Uznesenie č. 42/2018 

 

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

Schvaľuje 
 

 Zakúpenie novej profi traktorovej kosačky do sumy 5000,.- €  a  vyčleňuje finančné prostriedky z obecného 
rozpočtu. 
 

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

 

C) Na základe podnetu občanov sa zabezpečí dopravné zrkadlo na križovatku k Ľuboslavovi 

Jenčovi, 

D) Na podnet mládeže zakúpi sa piecka na plynovú bombu do obecnej posilňovne, 

E) Pripomienky občanov k odstraňovaniu snehu – rozdelili sa lopaty na sneh a metly 

zamestnancom obce, ktorí priebežne aj počas víkendov budú čistiť chodníky . 

F) Doniesli sa kompostéry pre každú domácnosť, ktoré budú občanom odovzdané na 

prednáške o kompostovaní odpadu v mesiaci január. 

G) Garáž – na jar je potrebné svojpomocne dokončiť garážovú bránu + elektriku 

H) Koncom mesiaca apríl sa zakúpi nová profi traktorová kosačka. 

I) V roku 2019 sa začne príprava podkladov ku žiadosti na dobudovanie vodovodu. 

J) V januári sa pripraví akcia „Uvítanie detí do života“.  Rodičia s trvalým pobytom v obci 

Kašov dostanú príspevok na každé novonarodené dieťa od 1.1.2015, vo výške 100,-€. 

K bodu č. 15 

Uznesenia zo zasadnutia OZ 

Pracovníčka predniesla súhrn prijatých uznesení z dnešného OZ. 
 

K bodu č. 16 
Záver: 

Týmto sme vyčerpali program dnešného OZ.  

Starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Ján Keresty, ml. 

  

Zapísala:  p. Katarína Kerestyová                    Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


