Zápisnica z 24. zasadnutia OZ Kazimír, konaného dňa 17.6.2017 v zasadacej miestnosti
Obecného úradu.
Prítomní: J. Toma, starosta obce
Poslanci: Bc. S. Balog
P. Chomišák
J. Takáč
V. Horňaková
Ing. M. Černej
Neprítomní: J. Beľuš
J. Sekáč
Ďalší prítomní:
Ing. I. Grimlingová, hlavný kontrolór obce

Program:
•

Otvorenie

•

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

•

Kontrola uznesení

•

Prejednanie zaverečného účtu obce za rok 2016

•

Realizácia výstavby chodníkov v obci

•

Rozpočtové opatrenia

•

Organizácia Kazimírskych slávností

•

Organizačné záležitosti

•

Diskusia

•

Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Jozef Toma, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je päť a OZ je uznášania schopné.
Ospravedlnení poslanci: J Beľuš, J. Sekáč
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za zapisovateľa J. Takáča, za overovateľov zápisnice Bc. S. Balog, V. Horňáková.

OZ obce Kazimír
schvaľuje
program rokovania.
Hlasovanie:
Za: všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení predložil pán J.Takáč, keďže zástupca starostu obce pán J.Sekáč bol neprítomný.
Uznesenie č. 136/2017
OZ obce Kazimír
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 23. zasadnutia OZ.
4. Prejednanie záverečného účtu za rok 2016
Kontrolórka obce I. Grimlingová predniesla informáciu o stave záverečného účtu ako aj rozpočtové
hospodárenie obce za rok 2016.
Uznesenie č. 137/2017
OZ obce Kazimír
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016.
Za: všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 138/2017
OZ obce Kazimír
schvaľuje
záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Za: všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 139/2017
OZ obce Kazimír
schvaľuje
použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 110 390, 59 Eur, zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu
rezervného fondu.
O použití prostriedkov rezervného fondu rozhodne OZ svojím uznesením.
Za: všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Realizácia výstavby chodníkov v obci.
Starosta obce J. Toma informoval OZ o blížiacom sa ukončení prvej fázy rekonštrukcie chodníkov
v obci. Rekonštrukčné práce prebiehali podľa projektovej dokumentácie bez závažných ťažkostí.
Následne požiadal OZ o trpezlivosť pri realizácií zvyšnej časti peších komunikácii, keďže obec je stále
zapojená do výberového konania na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v lehote dvoch
mesiacov. Po uplynutí spomínanej lehoty bude obec pokračovať v rekonštrukcii chodníkov na vlastné
náklady.
Informoval, že výstavba parkoviska pri obecnom úrade, ktorá bola dohodnutá na predošlom zasadnutí
OZ bude stáť obec 4 104 Eur. Parkovisko bude po dohode so stavebnou firmou a vedením obce
zhotovené z asfaltovej zmesi.
Uznesenie č. 140/2017
OZ obce Kazimír
schvaľuje
použitie finančných prostriedkov v hodnote 4 104 Eur, z rezervného fondu, na výstavbu parkoviska OÚ
Kazimír, poľa vopred dohodnutých podmienok.

Za: všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Rozpočtové opatrenia .
Hlavná kontrolórka obce predniesla rozpočtové opatrenia č. 4/2017
Uznesenie č. 141/2017
OZ obce Kazimír
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.4/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za: všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Organizácia Kazimírskych slávností.
- starosta obce informoval OZ o programe Kazimírskych slávností a hlavnej atrakcii skupine Drišľak.

8. Organizačné záležitosti
Starosta obce informoval prítomných
- o plánovanej oprave obecných studní . Na uvedenej oprave sa budú, po dohode s vedením obce
podieľať pán Vaľko – zhotovením drevenej časti strechy a pán Kolesár – zhotovením nadzemnej časti
studní z plotových tvárnic . Obaja oslovení páni súhlasili s pracovnou ponukou zo strany obce pri
realizácii opráv obecných studní.
- o odvoze drevenej guľatiny z obecného parku, ktorá ostala po plánovanom výrube stromov.
8. Diskusia
J. Takáč - požiadal o opravu oplotenia ihriska v bývalom Malom Kazimíri a zároveň poďakoval vedeniu
obce za finančnú pomoc a ochotu pri realizácii Dňa detí.
OZ – sa dohodlo na zakúpení mulčovača, ako príslušenstva k obecnému traktoru na mulčovanie a
kosenie väčších zarastených plôch a trávnatých porastov v intraviláne obce. Zakúpenie zariadenia je za

účelom údržby parku ako aj z dôvodu nedostatku pracovnej sily u VPP zamestnancov. Náklady na
nákup mulčovača budú použité z rezervného fondu obce.
Uznesenie č. 142/2017
OZ obce Kazimír
schvaľuje
vyčlenenie peňažných prostriedkov z rezervného fondu na nákup mulčovacieho zariadenia, ako
príslušenstvo k obecnému traktoru.
Za: všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené
o 10:00 hod.

Zapísal: J. Takáč
Overovatelia: Bc. S. Balog, V. Horňáková

Starosta obce

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ, konaného dňa 17.6.2017

Uznesenie č. 136/2017
OZ obce Kazimír berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 23. zasadnutia OZ.
Dátum: 17.6.2017

Starosta obce

Uznesenie č. 137/2017
OZ obce Kazimír berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016.
Dátum: 17.6.2017

Starosta obce

Uznesenie č. 138/2017
OZ obce Kazimír schvaľuje záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Dátum: 17.6.2017

Starosta obce

Uznesenie č. 139/2017
OZ obce Kazimír schvaľuje použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume
110 390, 59 Eur, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu.
Dátum: 17.6.2017

Starosta obce

Uznesenie č. 140/2017
OZ obce Kazimír schvaľuje použitie finančných prostriedkov v hodnote 4 104 Eur, z rezervného fondu,
na výstavbu parkoviska OÚ Kazimír, poľa vopred dohodnutých podmienok.
Dátum: 17.6.2017

Starosta obce

Uznesenie č. 141/2017
OZ obce Kazimír schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4/2017, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Dátum: 17.6.2017

Starosta obce

Uznesenie č. 142/2017
OZ obce Kazimír schvaľuje vyčlenenie peňažných prostriedkov z rezervného fondu na nákup
mulčovacieho zariadenia, ako príslušenstvo k obecnému traktoru.
Dátum: 17.6.2017

Starosta obce

