
 

OBEC KAŠOV, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov 

 

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Kašove dňa 18.6.2021 

 

                                                                 Uznesenie č.    1/2021 

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 31.5.2021 

6. Rozpočtové opatrenie  

7. Plán činnosti hlavného kontrolóra 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

9. Záverečný účet  2020 

10. Pokračovanie vo výstavbe obecného vodovodu 

11. Zámeny pozemkov 

12. Dlhodobý prenájom priestorov v budove MŠ 

13. Rôzne 

14. Uznesenia zo zasadnutia OZ 

15. Záver 

 
 
Hlasovanie:  
za:              Uhrin , Timko    
proti :        0    
zdržal sa:  0   
 

           Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 18.6.2021 



                                                    Uznesenie č.     2/2021 

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 Uhrin 
Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa: 0   

    

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 18.6.2021 

                                                        

Uznesenie č. 3/2021 

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 31.5.2021 

Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa:   0   

 Ing. Róbert Katuš 

              starosta obce 

Kašov 18.6.2021 

 

 



Uznesenie č.  4/2021 

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. 2/2021 

Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa:   0   

Ing. Róbert Katuš 

              starosta obce 

Kašov 18.6.2021 

 

                                                      
     Uznesenie č.  5/2021 

 
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 2021 . 
 
Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa:  0   

Ing. Róbert Katuš 

              starosta obce 

Kašov 18.6.2021 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/2021 

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 

 

odporúčanie hlavného kontrolóra schváliť záverečný účet za rok 2020 

 

Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa:   0   

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 18.6.2021 

 

Uznesenie č. 7/2021 

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

 

záverečný účet obce a hospodárenie za rok 2020. 

 

Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa:   0  

Ing. Róbert Katuš 

              starosta obce 

Kašov 18.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8/2021 

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 

 

pokračovanie vo  výstavbe vodovodu v Obci Kašov. 

 

Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa:   0   

Ing. Róbert Katuš 
              starosta obce 

Kašov 18.6.2021 

  

Uznesenie č. 9/2021 

 

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 

 

zámenu a predaj pozemkov na Ulici okružnej. 

Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa:   0   

Ing. Róbert Katuš 

              starosta obce 

Kašov 18.6.2021 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 10/2021 

 
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 

  

prenájom priestorov v budove materskej školy. 

Hlasovanie:  
za:             Timko, Uhrin     
proti :        0   
zdržal sa:   0   

                                                                                 Ing. Róbert Katuš 

                                                                                                         starosta obce 

 Kašov 18.6.2021 

 

 

 


