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Zápisnica  
z  riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Kačanov,  

konaného dňa 13.03. 2015.    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:          Michal Tomko, starosta obce 

                           Poslanci :Koščo Tibor, Koščo Ján, Kalok Eduard,  Jozef                    

                                          Osipčák                         

Ďalší prítomní: Tomková Anna , zamestnanec  obce 

 
PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OcZ  
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 
4. Informácia o hospodárení obce za rok 2014 
5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014 
6. Štatút obce Kačanov 
7. Rokovací poriadok OcZ Kačanov 
8. Členstvo obce v MAS Poondavie o.z. 
9. Rôzne 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OcZ  otvoril Michal Tomko, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  
Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a OcZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  
Overovatelia zápisnice:  Kalok Eduard, Jozef Osipčák 

Zapisovateľka:               Tomková Anna 
  
                                             Uznesenie č. 12/2015 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov   
schvaľuje    -        program rokovania.  
 
Hlasovanie:                     za:                            4,   Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard   
                                                                                Osipčák Jozef                 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Kontrola uznesení z minulého zasadnutia OcZ  
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 
4. Informácia o hospodárení obce za rok 2014 
5. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014 
6. Štatút obce Kačanov 
7. Rokovací poriadok OcZ Kačanov 
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8. Členstvo obce v MAS Poondavie o.z. 
9. Rôzne 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

 
 
K bodu 4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 
Predložila kontrolórka obce v písomnej forme. Prečítal starosta obce. Správa je uložená 
v spisovom obale „kontrolórka“. 
 
Uznesenie č. 13/2015 :   

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce  Kačanov 
berie na vedomie 

- Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015 
 
 
K bodu 5. Informácia o hospodárení obce za rok 2014 
Podrobné hodnotenie plnenia rozpočtu a hospodárenia obce za rok 2014 prečítala p. Tomková 
hospodárka obce. Písomná správa je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 14/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kačanov 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
a) berie na vedomie 
informáciu o hospodárení obce za rok 2014  
 
K bodu 6: Inventarizácia majetku obce k 31.12.2014 
     Správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2014 prečítala p. Tomková, kde oboznámila 
prítomných poslancov so stavom majetku, s majetkom, ktorý bol v priebehu roka vyradený 
a tiež s novonadobudnutým majetkom , ktorým boli novovybudované parkoviská a cesta 
k rómskej osade. Podrobná správa je uložená pri uzávierke roka 2014. 
 
Uznesenie č. 15/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Kačanov 
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
a) schvaľuje  
inventarizáciu majetku obce Kačanov k 31.12.2014 
 
Hlasovanie:                     za:                                   4,  Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard  
                                                                                      Osipčák Jozef  
 
 
K bodu 7: Štatút obce Kačanov 
Starosta obce oboznámil poslancov s novospracovaným rokovacím poriadkom Obce 
Kačanov, nakoľko starý štatút už nebol v súlade s novoprijatými zákonmi.  
 
 



 

 3

 
 
 
Uznesenie č. 16/2015: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kačanov 
 
a/ schvaľuje  

- Štatút obce Kačanov 
 
Hlasovanie:                     za:                                   4,  Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard  
                                                                                      Osipčák Jozef,  
K bodu 8 : Rokovací poriadok OcZ Kačanov :              
Starosta obce oboznámil poslancov s rokovacím poriadkom obce Kačanov. Po prejednaní 
tohto bodu poslanci rokovací poriadok jednohlasne schválili. 
 
Uznesenie č. 17/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Kačanov  
 
a/ schvaľuje – rokovací poriadok obce Kačanov 
 
Hlasovanie: za:                                                          ,  Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard  
                                                                                      Osipčák Jozef 
 
K bodu 9: Členstvo obce v MAS Poondavie o.z. 
     Starosta obce oboznámil poslancov s aktivitou starostov obcí Ondavskej časti, ktorí 
v záujme presadzovania záujmov obyvateľov  a obcí Ondavskej doliny založili občianske 
združenie „Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z. , kde počítajú s členstvom aj našej 
obce. 
Uznesenie č. 18/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Kačanov  
 
a/ súhlasí 

1. So založením miestnej akčnej skupiny /ďalej „ MAS“/s názvom „Miestna akčná 
skupina POONDAVIE , o.z. 

2. S členstvom obce Kačanov v tejto „MAS, a to za účelom realizácie prístupu LEADER 
na území Miestnej akčnej skupiny POONDAVIE , o.z. 

3. So zastupovaním obce Kačanov v Miestnej akčnej skupine POONDAVIE , o.z. 
starostom obce 

 
 

Hlasovanie: za:                                   4,  Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard  
                                                                                      Osipčák Jozef,  
 
K bodu 10:  Rôzne 
     V bode rôzne poslanci prejednali prípravu osláv 1. mája  a dňa matiek, kde starosta obce 
má zabezpečiť vystúpenie folklórnej skupiny . Ďalej starosta obce oboznámil poslancov 
s novým programovým obdobím 2014 – 2020 pre čerpanie eurofondov. Z vypísaných 
programov by pre našu obec pripadal projekt na výstavbu chodníkov a rekonštrukcia 
verejných priestranstiev. Starosta obce sa bude snažiť získať príspevok na tento projekt pre 
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našu obec a už odteraz bude pripravovať projekt výstavby chodníkov, potrebný pri podaní 
žiadosti. 
V tomto roku obec plánuje rekonštrukciu kancelárii OcU a keď sa podarí získať financie 
z MF SR aj prestavbu jednej z miestností na kuchyňu, aby sa veľká zasadačka dala 
intenzívnejšie využívať pre potreby obyvateľov obce. 
 
Uznesenie č. 19/2015 
Obecné zastupiteľstvo obce Kačanov 
Schvaľuje – 
      -     akciu  1. Máj a Deň matiek 

- Rekonštrukciu kancelárii OcU 
- Z programu rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 -2020 projekt, ktorým je 

výstavba chodníkov a rekonštrukcia verejných priestranstiev 
 

- Hlasovanie: za:                                   4,  Koščo Ján, Koščo Tibor, Kalok Eduard  
-                                                                  Osipčák Jozef,  

 

 
Zapísala: Tomková Anna 

                                                                                                                                                     

                                                                                           Michal Tomko - starosta obce 

 
Overovatelia:  
Eduard Kalok                                          ........................................ 

Jozef Osipčák                                          ........................................   


