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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 15.12.2020 

 

 Prítomní:          Ing. Róbert Katuš -  starosta 

                            p. Ján Timko, ml. – poslanec 

                                 Jozef Uhrin - poslanec 

                     

                     

Ďalší prítomní:     Katarína Kerestyová – referent obce 

                                JUDr. Martin Galgoczy – kontrolór obce 

  
 Program: 
  
 1. Otvorenie 

  2. Schválenie programu 

 3. Kontrola plnenia uznesení 

 4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 

  5. Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 

 6.   Rozpočtové opatrenie 

 7. Individuálna výročná správa 

 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021  

 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

 11. Schválenie rozpočtu na roky 2021 - 2023  

 12. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Kašov 

 13. Rôzne 

 14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

 15. 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 31.12.2020 

 6.   Rozpočtové opatrenie 

 7. Individuálna výročná správa 

 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021  

 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

 11. Schválenie rozpočtu na roky 2021 - 2023  

 12. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Kašov 

 13. Rôzne 

 14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

 15. Záver 

  

  

 

Uznesenie č.    11/2020 

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 31.12.2020 

 6.   Rozpočtové opatrenie 

 7. Individuálna výročná správa 

 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021  

 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

 11. Schválenie rozpočtu na roky 2021 - 2023  

 12. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Kašov 

 13. Rôzne 

 14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

 15. Záver 
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Hlasovanie:  
za:              Uhrin , Timko    
proti :        0    
zdržal sa:  0   

 

K bodu č. 3 

Kontrola plnenia uznesení 
 
Na poslednom zasadnutí OZ neboli prijaté uznesenia na plnenie. 
  

 
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.     12/2020 

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   

 

 

K bodu č.5 

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 
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Uznesenie č. 13/2020 

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 31.12.2020 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

K bodu č. 6 

Rozpočtové opatrenie  

Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 predniesla referentka obce. 

Uznesenie č.  14/2020 

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. 5/2020 

Hlasovanie: 

Za: Timko, Uhrin,  

Proti:  

Zdržal sa: 

  

K bodu č. 7 

 Individuálna výročná správa za rok 2019 

 

 Poslanci boli oboznámení s Individuálnou výročnou správou za rok 2019 a zobrali ju na 
vedomie bez pripomienok 
 . 
Uznesenie č.  15/2020 
 
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 
 
Individuálnu výročnú správu za rok 2019 
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Hlasovanie: 
za:             Timko, Uhrin 
Proti: 
Zdržal sa: 

 

K bodu č. 8 

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce na I. polrok  2021 

Starosta prečítal  návrh hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021.  

Uznesenie č. 16 

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  2021 

 
Hlasovanie: 
 
za:             Timko, Uhrin 
Proti: 
Zdržal sa: 
  

K bodu č.10 

  

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

Hlavný kontrolór obce dal súhlasné stanovisko k predkladaným rozpočtom na roky 2021-2023 

Uznesenie č. 17 

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 2021 - 2023 

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

Schválenie rozpočtu na roky 2021 – 2023 

A) 

Uznesenie č. 18 

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

1. predložený rozpočet na rok 2021 
2. v zmysle zákona 425/2013 Z.z. v Obci Kašov sa nebude uplatňovať programový rozpočet 

 

Hlasovanie: 
za:              Timko,  Uhrin 
  

Uznesenie č. 18 

B)                                                                   

 

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 2022 a 2023 
 
Hlasovanie: 
za:             Timko,  Uhrin 

K bodu č. 12 

Starosta oboznámil prítomných s dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kašov  

Uznesenie č. 19 

 
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
                                                                             Schvaľuje  
 
 dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Kašov 

 
K bodu č. 13 
Rôzne 
 

- Starosta informoval poslancov, že sa podala žiadosť na Environmentálny fond, v ktorej sa 
žiadala dotácia na nový traktor s vlečkou a nakladačom 
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- Ďalej starosta oznámil prítomným, že od 1.2.2021 obecný byt sa prenajíma p. Petrovi 
Michalkovi ml. 

 
 
 
 

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. 

 

Overovatelia:  p. Ján Timko, ml.  

                             p. Jozef Uhrin 

  

 

Zapísala:   p. Katarína Kerestyová      Ing. Róbert Katuš 

               starosta obce 


