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1. Úvodné slovo starostu obce        

 
 
Milí spoluobčania, 
 
 
Každý starosta sa snaží svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu obce a jej majetku. Aj v mojom 
prípade to nie je inak. Výročná správa Obce Kazimír za rok 2017, ktorú Vám predkladám, 
poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. V 
sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej 
republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní 
samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej 
správy.  
Treba však uviesť, že počet kompetencií kladených na samosprávne orgány sa neustále 
zvyšuje, no finančné krytie ich zabezpečovania značne zaostáva.  Ako zaujímavosť spomeniem 
fakt, že v súčasnej dobe sa výkonu samosprávnych kompetencií venuje viac ako 426  právnych 
noriem dotýkajúcich sa viac ako 4000 kompetencií. Ale vrátim sa späť k hospodáreniu obce. V 
roku 2017 dosiahla obec prebytok rozpočtu, po úprave vo výške   56 366,57 €. V sledovanom 
období sme sa zamerali najmä údržbu verejnej zelene a všestranný rozvoj obce. Realizovala sa 
realizácia výstavby chodníka etapa D, zateplenie kultúrneho domu  a výmena okien, obec 
kúpila  mulčovač, rozhlasovú ústredňu, zrekonštruovala parkovisko pri Ocú a zrekonštruovala 
studne v obci. Samozrejme bolo potrebné vykonať aj množstvo mravčej práce, ktorú 
v konečnom dôsledku nevidno, ako napríklad starostlivosť o verejné priestranstvá, verejnú 
zeleň, osvetlenie, rozhlas a pod. Bolo potrebné riešiť aj množstvo iných problémov. No aj 
napriek všetkých prekážkam sa nám podarilo opäť vykonať niečo pre  obec a jej obyvateľov. 
Verím, že aj v budúcnosti budeme napredovať, k čomu by som chcel prispieť aj ja svojou 
prácou.  
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Toma 
           starosta obce 
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2. Identifika čné údaje obce 

 

Názov:    OBEC KAZIMÍR 

Sídlo:    Hlavná 93/105, 076 13  

IČO:    00331597 

Štatutárny orgán obce: Jozef Toma 

Telefón:   056/6701829 

Mail:    obeckazimir@stonline.sk 

Webová stránka:   www.kazimir.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:   Jozef Toma 

Zástupca starostu obce : Jaroslav Sekáč 
 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ingrid Grimlingová 

Obecné zastupiteľstvo: Bc. Stanislav Balog -  predseda finančnej komisie 

Jozef Takáč  

Jozef Beľuš - predseda komisie pre ochranu verejného poriadku 

Peter Chomišák 

Viera Horňáková 

Ing. Michal Černej 

Komisie:    
- Komisia pre ochranu verejného poriadku 
- Komisia finančná  

Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 
 
Zamestnanci obecného úradu: 

Jolana Sarvašová – ekonómka obce 
Ing. Katarína Tomková – referentka obce  

  

Rozpočtové organizácie obce : obec nemá zriadené rozpočtové organizácie   

Príspevkové organizácie obce: obec nemá zriadené príspevkové organizácie   

Neziskové organizácie založené obcou: obec nemá zriadené neziskové organizácie   

Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nemá založené obchodné spoločnosti 
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4. Poslanie, vízie, ciele  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  
 

5. Základná charakteristika obce  

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec Kazimír leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny 
v Podslanskej pahorkatine rozdelenej potokmi Roňava a Byšta. 
 
Susedné mestá a obce : Michaľany, Byšta a Brezina 
 

Celková rozloha obce : 9,927264 km2  
 

Nadmorská výška : v strede obce je 151 m n. m.(Veľký Kazimír), 137 m n. m. (Malý Kazimír), 
v chotári 126-241 m n. m 

Obcou preteká potok Izra. Nadmorská výška. Zväčša odlesnený chotár je pokrytý sprašovými 
uloženinami. Má hnedozemné a illimerizované pôdy. Sú tu pramene slano-zásaditej vody. 
V okolí obce sa nachádzajú zmiešané lesy Slanských vrchov. Z drevín prevládajú dub a buk, no 
vyskytujú sa tu aj vŕby, jelše, topole, brezy a jasene. Fauna v tejto oblasti je tiež veľmi pestrá. 
Bežne sa tu vyskytuje zajac poľný, bažant, srnec lesný, jeleň , diviak , bocian biely a iné. 

 V obci sa nachádza rozsiahly miestny park s jedinečnými drevinami a zrúcanina 
klasicistického kaštieľa z roku 1840. Prvá písomná zmienka o Kazimíri sa nachádza v listine 
mladšieho uhorského kráľa Štefana z roku 1270. Mnohé historické skutočnosti  nasvedčujú, že 
pôvodne jednotná obec sa v priebehu vývoja v určitých obdobiach zlučovala v jeden 
administratívnosprávny celok a v iných bola rozdelená, preto sa súbežne možno stretávať 
s názvami Malý a Veľký Kazimír. 

 V roku 1960 došlo k spojeniu obci  do spoločnej obce s názvom  Kazimír. Od jej vzniku sa 
obec vyznačovala poľnohospodárskou činnosťou, ktorá tvorila podstatnú časť zamestnanosti 
obyvateľstva. V chotári obce sa pestujú rôzne druhy obilnín, zemiaky, cukrová repa, kukurica, 
repka, slnečnica, vinič, rôzne druhy zeleniny a ovocia.  

V zrkadle tohto vývoja si stále uvedomujeme povinnosť zveľaďovať dedičstvo otcov, ktoré 
nám s láskou zanechali. 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : cca 87 obyvateľov na km2; 862 obyvateľov k 31.12.2017 
 

Národnostná štruktúra : 91,40 % slovenskej národnosti, 8,60 maďarskej národnosti 

 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 28 % gréckokatolícka cirkev, 64 % 
rímskokatolícka cirkev, 5 % reformovaná kresťanská cirkev 3 %  iné cirkvi alebo bez vyznania 
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Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov obce sa v posledných rokoch pohybuje okolo čísla 
860 obyvateľov. V poslednom roku obyvateľstvo mierne vzrástlo. 
 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : cca 9 % 

 

Nezamestnanosť v okrese : cca 16 % 

 

Vývoj nezamestnanosti :  má máličko klesajúci trend 
  

5.4. Symboly obce 

 

  1. Erb obce 

 Erb obce Kazimír zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky 
je tvorený modro - zeleným štítom. Modrá je farba oblohy, zelená 
symbolizuje prírodu, pasienky a úrodné kazimírske polia na ktorých naši 
predkovia už odpradávna pestovali rôznorodé  plodiny či obilniny. 
Jablko, klások obilia a vinič ktoré sa nachádzaú na erbe reprezentujú náš 
región, pre ktorý je pestovanie predovšetkým týchto plodín typické. V 
pozadí je znázornený kosák ako jeden z najstarších známych nástrojov, 
ktorý je od nepamäti symbolom poľnohospodárstva. 

 

 2. Vlajka 
  Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej 
(1/8), bielej (1/8), modrej (2/8), žltej (1/8),  bielej (1/8) a zelenej (2/8). 
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi 
zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. 

  

  

 

 3. Pečať  

 Pečať obce Kazimír je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a 
kruhopisom OBEC KAZIMÍR. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s 
obecnými symbolmi. 

  
 
 

 

5.5. Logo obce 

Obec Kazimír nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne symboly 

a oficiálny názov obce. 
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5.6. História obce  

V listine mladšieho uhorského kráľa Štefana z roku 1270 je prvá písomná správa o Kazimíri. 
Hovorí o darovaní a ohraničení hradného panstva Füzér, ktoré na východe susedilo s chotárom 
dediny Kazimír. Obec Kazimír patrila v tomto čase    šľachticovi   Petrovi /„ ... metam terre 
Petri Kamer vocate“/.  Z uvedenej listiny vyplýva, že Kazimír nebol súčasťou tohto panstva. 

Na juhozápadnej strane obce sa nad potokom Izra v časti obce nazývanej Hrunok nachádza 
zrúcanina zničeného hrádku s elipsovitým pôdorysom o rozmeroch 50x30 metrov. Hrad bol 
pravdepodobne chránený z jednej strany potokom Izra z druhej strany palisádovým opevnením 
na okraji vyvýšenej plošiny. Súčasný terén naznačuje existenciu niekoľkých stavieb. Palácová 
stavba s tromi podlažiami a pivničnými priestormi sa nachádzala uprostred návršia. Mala 
rozmery približne 21x14 metrov a hrúbku muriva z lomového kameňa 1 meter. Ďalší, 
pravdepodobne tiež obytný dvojpriestorový objekt sa nachádzal v priestore 12x15 metrov južne 
od paláca. V severnej časti nádvoria pred vstupom do objektu sa nachádzali hospodárske 
objekty. Menší  jazykovitý výbežok   mierne vyvýšený sa napájal na hrádok, ktorý bol 
významný ako strategické predpolie. Neskôr bol na ňom postavený kostol. 

Viaceré skutočnosti naznačujú, že obec mala viacerých zemepánov. Napríklad súpis z roku 
1598 uvádza, že vo Veľkom Kazimíri  mali najväčšie majetky Štefan a Ľudovít Kázméryovci,  
Štefan Balog, Štefan a  Peter Vékeyovci a Juraj Ladmóczy. 9 Do majetkových vzťahov v obci 
vstúpila v polovici 18. storočia rodina Beöthyovcov. V roku 1745 sú uvedení ako majetkoví 
vlastníci Michal a Imrich Beöthy. Svoje majetky si v obci udržali, a preto  súpis z roku 1774 
udáva v Kazimíri majetky rodiny Beöthy, Petra Kazinczyho, Ladislava Szemereho, Jánosa 
Ecsedyho, Andreja Füzyho, Ladislava Keresztesyho a ďalších. 10 Súpis potvrdzuje, že majetky 
v obci boli rozdrobené medzi viacerých zemepánov. Koncom 18. storočia získala prevažnú 
časť majetkov v obci rodina grófa Töröka.  Tento rod pôvodne sídlil a mal majetky 
v Gemerskej župe. Keď bol  Jozef Török /1714-1776/  za   zásluhy povýšený  roku 1774 do 
grófskeho stavu, získal aj majetky vo Veľkom Kazimíri a Brezine. 11 Na prelome 18. až 19. 
storočia vstupuje do dejín obce ďalší veľký pozemkový vlastník Berchtoldovci. 

Gróf Berchtold Kázmér /Kazimír/ mal v obci  koncom 19. a začiatkom 20. storočia najväčšie 
majetky a kaštieľ, ktorý postavila rodina grófa Töröka. Törökovcom patril predtým  aj hrad, 
ktorého zrúcaniny ešte existujú.12 

Aj v  Malom Kazimíri mali majetkové vlastníctvo viacerí zemepáni. Po Kazmeryovcoch mali 
roku 1549 majetkové vlastníctvo v obci Juraj Sztrithey a roku 1598 Štefan  Báthory. 13 

Dominantou obce bol dnes už neexistujúci klasicistický kaštieľ z roku 1840. Bol 
dvojpodlažnou budovou obdĺžníkového tvaru so stredným rizalitom, zakončeným 
tympanónom. Na hlavnej fasáde mal balkón na štyroch dórskych stĺpoch. Hospodárske  
budovy, ktoré boli príslušenstvom kaštieľa,  boli pristavané neskôr. Kazimírski zemepáni dali 
pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia postaviť nad obcou hrad, o ktorom sa 
nezachovali prakticky žiadne písomné správy. Nemými svedkami jeho existencie sú zrúcaniny, 
ktoré sa nachádzajú na návrší,  dnes nazývanom Hrunok, o ktorých sme písali vyššie. 

Vývoj obce  môžeme charakterizovať na základe zachovaných súpisov. Najstarší z nich z roku 
1441 uvádza, že daň kráľovi 18 zlatých zaplatili v uvedenom roku  sedliacke domácnosti 
v dedine okrem richtárovej, ktorý daň neplatil. 14 Z toho vyplýva, že v dedine muselo byť 
v tomto čase 18 celých sedliackych usadlostí a domácností mohlo byť aj vyše 20. V ďalšom 
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období sa počet sedliackych rodín znižoval. V druhej polovici 16. storočia už v Kazimíri 
sedliakov nebolo a žili tam iba  veľkokazimírski želiari. V roku 1600  mal Veľký Kazimír len 
10 obývaných poddanských domov. V tom čase tam už  existoval aj kostol s farou i školou 
a kúria zemanov. 15 Z uvedeného vyplýva, že na prelome 16. až 17. storočia bol Kazimír 
veľkou dedinou, v ktorej žilo poddanské, zemianske i farské obyvateľstvo. Krvavé 17. storočie 
bolo tragické pre všetky zemplínske obce. V jeho priebehu sa ako ničivá smršť prehnali cez 
zemplínske obce kuruci či labanci, ktorí nemilosrdne lúpili a  drancovali vidiek i mestečká. 
Tento vývoj neobišiel ani Kazimír. Tieto skutočnosti ovplyvnili, že tamojší želiari boli v roku 
1610 zdanení iba od 0,5 porty, pričom  predtým pomerne silný sedliacky element už v obci 
neexistoval. Sedliaci a želiari v Kazimíri boli v roku 1635 zdanení iba od 0,75 porty /porta = 
celá sedliacka usadlosť/. 16 Navyše, v roku 1663 Kazimír zasiahla morová epidémia, ktorá 
postihla väčšinu domácností a domáce zvieratá. 

Protihabsburské stavovské povstania v 17. storočí, ktoré neobišli ani zemplínske dediny, 
spôsobili, že po poslednom z nich,  povstaní Františka II. Rákóczyho,  mal na základe súpisu 
z roku 1715 Kazimír iba 9 domácností a v roku 1720 13 poddanských obydlí. 17 Z uvedeného je 
zrejme, že v 17. storočí poddanské domácnosti chudobneli. Na prelome 17. a 18. storočia bol 
Kazimír už iba malou dedinou. 

Do osudov ľudí v Malom a Veľkom Kazimíri kruto zasiahla prvá svetová vojna. Po jej vzniku 
roku 1914 odišli na jej bojiská ako príslušníci rakúsko-uhorskej armády mnohí Kazimírčania. 
Na jej bojiskách vyhasli životy jedenástich mladých Kazimírčanov, ktorí sa z jej frontov už 
nevrátili. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa obce Veľký a Malý Kazimír stali roku 1918 
súčasťou vznikajúcej Československej republiky.  Obce Veľký a Malý Kazimír boli po tzv. 
viedenskej arbitráži 2. 11. 1938 pripojené k horthyovskému Maďarsku. V nasledujúcom roku 
1. 9. 1939 vznikla útokom fašistického Nemecka na Poľsko druhá svetová vojna. Aj v týchto 
obciach sa vojnové roky tragicky zapísali do osudov ľudí, ktorí na frontoch i v zázemí stratili 
svojich blízkych, prípadne sa z vojny vrátili so zraneniami a podlomeným zdravím. 

Z archívnych prameňov vyplýva, že niektorí obyvatelia Veľkého a Malého Kazimíra sa 
zúčastnili antifašistického odboja a vstúpili do I. Československého armádneho zboru v ZSSR, 
prípadne bojovali proti fašizmu ako partizáni. 

V jeseni 1947 bolo cítiť aj v Trebišovskom okrese, že sa schyľuje k vládnej kríze, ktorá 
vyvrcholila vo februárových udalostiach v roku 1948. Predsedom MNV vo Veľkom Kazimíri 
bol v tomto čase Andrej Kondáš.  V súvislosti s februárovými udalosťami roku 1948 v ČSR 
došlo k zásadným zmenám i v zložení MNV vo Veľkom a Malom Kazimíri. MNV sa zmenili 
na dočasné miestne správne komisie /DMSK/. V obciach vznikli aj akčné výbory národného 
frontu, ktoré prevádzali očistu štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií.Na prvom 
zasadaní Akčného výboru národného frontu /AVNF/ v Malom Kazimíri bola 7. 3. 1948 
zvolená DMSK v zložení: Andrej Zamba, roľník, predseda, Andrej Rendeš, roľník, 
podpredseda, Juraj Takáč, železničiar, tajomník. Členmi DMSK sa stali: Jozef Zamba /roľník/, 
Vincent Adamčík /železničiar/, Andrej Takáč /robotník/, Ján Zamba /roľník/. Jozef Fedorčák 
/roľník/, Michal Tomko /roľník/. Náhradníkmi boli: Ján Cibák /roľník/, Andrej Tóth 
/roľník/.Vo Veľkom Kazimíri sa 15. mája 1948 uskutočnilo zasadanie miestneho AV NF, na 
ktorom sa predsedom stal Pavol Begala, podpredsedom Andrej Mika a tajomníkom Ján 
Kondáš. DMSK vo Veľkom Kazimíri mala na čele Andreja Kondáša ml., podpredsedom bol 
Andrej Džupina a pokladníkom Ján Takáč.Pri MNV vo Veľkom Kazimíri pracovala roku 1949 
miestna roľnícka komisia v zložení: Ján Mitro, Michal Baňacký, Andrej Džupin, Jozef Rojtáš, 
Ján Janoško. Náhradníkmi boli: Andrej Sovák, Ján Takáč a Andrej Bogdan ml. Táto komisia 
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riešila problémy prideľovania rozparcelovanej pôdy grófa Berchtolda, poľnohospodárskej 
výroby a výkup cirkevnej pôdy. Dňa 3. 6. 1949 bolo vykúpených 15 hektárov a  4 áre 
poľnohospodárskej pôdy od rímskokatolíckej cirkvi vo Veľkom Kazimíri.Významné miesto 
v živote Veľkého Kazimíra malo potravné družstvo, ktorého novozvolený správny a dozorný 
výbor schválil ONV v Trebišove 30. januára 1948. K ďalšej reorganizácii MNV vo Veľkom 
Kazimíri došlo 21. mája 1950. Predsedom MNV sa vtedy stal Ján Mitro /robotník/, 
podpredsedom Michal Sovák /cestár/. Členmi Rady MNV boli: Jozef Fiľakovský, riaditeľ 
školy, František Helmeci, kováč, Michal Baňacký, kolár, Andrej Perháč, robotník, Michal 
Molnár, roľník, Andrej Sovák, robotník, Štefan Vaľo, poštový úradník, Katarína Adamčíková, 
učiteľka, Vojtech Segul, krajčír, Andrej Rojtaš, roľník a iní. Toto zloženie MNV vytrvalo do 
ďalších volieb. Z archívnych dokumentov datovaných v auguste 1954 je možné zistiť, že 
predsedom MNV vo Veľkom Kazimíri bol Ján Demko a  tajomníkom Mikuláš Lopuch.V jeseni 
1947 bolo cítiť aj v Trebišovskom okrese, že sa schyľuje k vládnej kríze, ktorá vyvrcholila vo 
februárových udalostiach v roku 1948. Predsedom MNV vo Veľkom Kazimíri bol v tomto čase 
Andrej Kondáš.  V jeseni 1947 bolo cítiť aj v Trebišovskom okrese, že sa schyľuje k vládnej 
kríze, ktorá vyvrcholila vo februárových udalostiach v roku 1948. Predsedom MNV vo 
Veľkom Kazimíri bol v tomto čase Andrej Kondáš.  V súvislosti s februárovými udalosťami 
roku 1948 v ČSR došlo k zásadným zmenám i v zložení MNV vo Veľkom a Malom Kazimíri. 
MNV sa zmenili na dočasné miestne správne komisie /DMSK/. V obciach vznikli aj akčné 
výbory národného frontu, ktoré prevádzali očistu štátnych a hospodárskych orgánov 
a organizácií.Na prvom zasadaní Akčného výboru národného frontu /AVNF/ v Malom 
Kazimíri bola 7. 3. 1948 zvolená DMSK v zložení: Andrej Zamba, roľník, predseda, Andrej 
Rendeš, roľník, podpredseda, Juraj Takáč, železničiar, tajomník. Členmi DMSK sa stali: Jozef 
Zamba /roľník/, Vincent Adamčík /železničiar/, Andrej Takáč /robotník/, Ján Zamba /roľník/. 
Jozef Fedorčák /roľník/, Michal Tomko /roľník/. Náhradníkmi boli: Ján Cibák /roľník/, Andrej 
Tóth /roľník/.Pri MNV vo Veľkom Kazimíri pracovala roku 1949 miestna roľnícka komisia 
v zložení: Ján Mitro, Michal Baňacký, Andrej Džupin, Jozef Rojtáš, Ján Janoško. Náhradníkmi 
boli: Andrej Sovák, Ján Takáč a Andrej Bogdan ml. Táto komisia riešila problémy 
prideľovania rozparcelovanej pôdy grófa Berchtolda, poľnohospodárskej výroby a výkup 
cirkevnej pôdy. Dňa 3. 6. 1949 bolo vykúpených 15 hektárov a  4 áre poľnohospodárskej pôdy 
od rímskokatolíckej cirkvi vo Veľkom Kazimíri.K ďalšej reorganizácii MNV vo Veľkom 
Kazimíri došlo 21. mája 1950. Predsedom MNV sa vtedy stal Ján Mitro /robotník/, 
podpredsedom Michal Sovák /cestár/. Členmi Rady MNV boli: Jozef Fiľakovský, riaditeľ 
školy, František Helmeci, kováč, Michal Baňacký, kolár, Andrej Perháč, robotník, Michal 
Molnár, roľník, Andrej Sovák, robotník, Štefan Vaľo, poštový úradník, Katarína Adamčíková, 
učiteľka, Vojtech Segul, krajčír, Andrej Rojtaš, roľník a iní. Toto zloženie MNV vytrvalo do 
ďalších volieb. Z archívnych dokumentov datovaných v auguste 1954 je možné zistiť, že 
predsedom MNV vo Veľkom Kazimíri bol Ján Demko a  tajomníkom Mikuláš Lopuch. 

Po sčítaní obyvateľstva v roku 1970 mal Kazimír 932 obyvateľov, z toho 462 mužov a 470 
žien. Obec tvorilo 238 domov. Podstatne vzrástla životná úroveň a vybavenosť domácností. 
Občania vlastnili 174 televíznych  prijímačov, 164 rádií, 7 áut a elektrické spotrebiče v každom 
dome. Jedna tretina domácností mala aj plynové spotrebiče.V júli 1970 bola uvedená do 
prevádzky nová predajňa Jednoty s pohostinstvom. Pôvodná predajňa bola určená na predaj 
chleba a pečiva. Každoročne sa pri pamätníku na Byšte konali okresné oslavy SNP. Pamätník 
a pomník na cintoríne v Byšte pripomína tragickú smrť päťčlenného spravodajského výsadku 
do okolia Byšty koncom augusta 1944. 
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Vo voľbách 26. – 27. 11. 1971 sa stali členmi rady MNV títo občania: Jarmila Cibáková 
/predsedníčka MNV/, Michal Horňák /tajomník MNV/, Mária Mitrová, Žofia Sováková, 
Andrej Pokrivňák, Ľudovít Horváth a Ján Heršman. 

Predzvesťou spoločenského prelomu v Čechách a na Slovensku boli udalosti, ktoré sa odohrali 
17. 11. 1989 v Prahe, označované ako „nežná“ či „zamatová“ revolúcia a sviečková 
manifestácia v Bratislave. Obdobie moci jednej politickej strany vystriedala pluralitná 
demokracia a postupne vznikajúca nová trhová ekonomika. Občania boli o zmenách v štáte 
informovaní prostredníctvom televízie, rozhlasu, študentov z obce pôsobiacich na vysokých 
školách, ale aj sporadicky sa objavujúcich letákov.Aj v Kazimíri vznikli v rámci pluralitnej 
demokrácie koncom roka 1989 a v priebehu roka 1990 miestne organizácie KDH, HZDS 
a niektoré ďalšie. Dňa 7. 12. 1990 sa zišlo, po prvých voľbách do samosprávnych orgánov od 
spoločenského prelomu, zasadanie obecného zastupiteľstva. S prvými voľbami do samosprávy 
zanikol miestny národný výbor a nahradil ho obecný úrad. Plénum MNV nahradilo obecné 
zastupiteľstvo, radu MNV obecná rada. Funkcia predsedu MNV bola zrušená a do čela obce si 
občania volili starostu. Na uvedenom prvom zasadaní obecného zastupiteľstva sa prvým 
starostom obce po „nežnej revolúcii“ stal na základe hlasov voličov Vojtech Tomko. Za 
zástupcu starostu   zvolili jedenásti poslanci obecného zastupiteľstva Ladislava Farkaša, 
predsedom finančnej komisie sa stal Ján Šimko a komisie verejného poriadku Michal Farkaš. 
Ostatnými poslancami obecného zastupiteľstva boli: Ján Hudačko, Mária Mitrová, Pavol 
Fedorčák, Andrej Hric, Michal Farkaš, Mária Pastirčáková, Pavol Hudačko, Pavol Varga 
a Jozef Moskaľ. Náhradníkmi na poslancov boli: Andrej Husár, Jozef Toma, Ján Janoško, 
Pavol Horňák, Jozef Tomko, Peter Chomišák. Pracovníčkou obecného úradu bola Jolanka 
Sarvašová. Začiatkom 90-tych rokov sa stala rozhodujúcou úlohou v napredovaní obce jej 
plynofikácia.  Obecný úrad venoval značnú pozornosť príprave projektovej dokumentácie a jej 
samotnej. Táto náročná úloha sa realizovala až do 6. 11. 1997, keď  sa uskutočnila kolaudácia 
plynofikácie obce.  Plynofikáciu realizovala firma Metana Košice s celkovým investičným 
nákladom 4 665 328 Sk. 

Obyvatelia obci si 16.7.1995 pripomenuli spolu s pozvanými hosťami 725. výročie prvej 
písomnej zmienky o Kazimíri. Oslavy pripravil Obecný úrad Kazimír v spolupráci 
s Vlastivedným múzeom v Trebišove.  

V komunálnych voľbách v roku 1994 bol z kandidátov na starostu najúspešnejší pán Vojtech 
Tomko. Jeho zástupcom sa stal pán Ladislav Farkaš a poslancami: Pavol Dvorový, Eva 
Džubáková, Michal Farkaš, Peter Greškovič, Milan Hrabovský, Marta Labancová, Andrej 
Marci, Mária Mitrová, Jozef Moskaľ, Mgr. Marta Staurovská,  

Z investičných akcií, ktoré realizoval obecný úrad v roku 1995 boli najdôležitejšie – 
vybudovanie cesty na miestnom cintoríne, obnovenie zvonice v časti M.Kazimír. V roku 1996 
došlo k zavedeniu nového územno-správneho členenia. Obec Kazimír sa stala súčasťou 
Košického kraja. Voľby do samosprávnych orgánov obci, konané 13. a 14. 11 1998 nepriniesli 
v obci závažne zmeny. Starostom sa stal opäť pán Vojtech Tomko a poslancami – Mária 
Mitrová, Ladislav Farkaš, Ján Černej, Mgr. Marta Staurovská, Ladislav Rojtáš, Ing. Andrej 
Jurko, Jozef Tomko, Eva Horváthova, Jozef Moskaľ, Ján Michalko, Stanislav Man. 
Z investičných stavebných akcií ukončených v roku 2001 z obecného rozpočtu si zaslúži 
osobitnú pozornosť výstavba a odovzdanie Rozlúčkovej siene  - Domu smútku v obci 
s finančným nákladom 2 267 643,- Sk. V dňoch 6. a 7. decembra 2002 sa konali komunálne 
voľby, ktorých výsledky boli nasledovne: O funkciu starostu sa uchádzali 5 kandidáti, 
z ktorých najviac hlasov získal pán Vojtech Tomko, čím sa stal starostom obce. Za poslancov 
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boli zvolení – Ing. Jana Rendešová, Mgr.Marta Staurovská, Bohuš Juhás, Michal Farkaš, Pavol 
Džubák, MUDr. Mária Labancová, Jozef Kondaš,  Za hlavného kontrolora bola zvolená Ing. 
Ingrid Grimlingová.  

Dňa 2. septembra 2006 sa uskutočnili  celoobecné oslavy pri príležitosti uvedenia symbolov 
obce do užívania. 

Dňa  2. decembra 2006 sa konali voľby do orgánov samosprávy obce. O funkciu starostu sa 
uchádzalo 5 kandidátov, z  ktorých najviac hlasov získal Slavomír Moskáľ, čím sa stal 
starostom obce. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení títo občania: František 
Farkaš, Bohuš Juhás, Vojtech Tomko, Viera Horňáková, Roman Tomko, Peter Chomišák 
a Peter Greškovič. Vláda SR svojim uznesením čís. 416/2007 dňa 9.5.2007 rozhodla 
o bezplatnom prevode budovy oddelenia hraničnej kontroly. Po uskutočnenej rekonštrukcii 
slúži na obecné účely . Sídli v nej obecný úrad, materská škola a školská jedáleň. 

Po komunálnych voľbách v roku 2010 bolo zastúpenie vedenia obce nasledovné: Starosta obce 
– Jozef Toma, zástupca starostu – Ing. Michal Černej, poslanci obecného zastupiteľstva – 
František Farkaš, Peter Chomišák , Bohuš Juhás. Michal Farkaš, Gabriel Barna, Bc. Stanislav 
Balog. Vo volebnom období 2011 – 2014 sa uskutočnili nasledovné akcie: rekonštrukcia 
budovy v býv.Malom Kazimíri- zriadenie vodovodu a sociálneho zariadenia, výstavba 
amfiteátra v miestnom parku, zriadenie centrálnej zóny  s výmenou autobusovej zastávky. Po 
voľbách do orgánov samosprávy obce v roku 2014 bolo zloženie obecného zastupiteľstva 
nasledovné:   Jaroslav Sekáč, Ing. Michal Černej, Peter Chomišák, Bc. Stanislav Balog, Viera 
Horňáková, Jozef Takáč a Jozef Beľuš.  Starostom obce sa opätovne stal  pán Jozef Toma.  
V roku 2015 sa dokončil projekt financovaný prostredníctvom „eurofondov“  - Intenzifikácia 
separovaného zberu v obci Kazimír, bol nainštalovaný kamerový systém a vybudovala sa časť 
plotu pri budove pošty. V roku 2016 obec realizovala rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom 
domu v celkovej sume 15 229,40 €. 

5.7. Pamiatky 

Architektonickými dominantami obce Kazimír sú kostoly – rímsko-katolícky sv. Štefana, 
grécko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda a reformovaný kostol. Medzi kultúrne pamiatky 
v obci patrí zrúcanina hradu z približne 13. storočia a reformovaný kostol.  

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Naša obec má výnimočného športovca – kulturistu Emila Hutku. Na  majstrovstvách  sveta 
juniorov v kulturistike, v  roku 2010 získal  3. miesto. Je to excelentný úspech nášho rodáka. 
 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí obce Kazimír poskytuje: 
- Základná škola v Kazimíri 
- Školský klub detí v Kazimíri 
- Materská škola v Kazimíri 
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      Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemožno očakávať zlepšovanie resp. rozširovanie 
výchovných či vzdelávacích aktivít hlavne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
v tejto oblasti.  
6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytuje: 
- Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 
- Obvodné zdravotné stredisko Michaľany 
- Obvodné zdravotné stredisko Veľaty 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 
starostlivosti sa bude orientovať na zlepšovanie a skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti pre 
občanov obce. 
 
6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby sa  v obci nezabezpečujú. 
 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že v prípade potreby dôjde 
k poskytovaniu sociálnych služieb občanom v obci.  
 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 
- Každoročne sa konajú Kazimírske slávnosti  v mesiaci júl a v mesiaci október Mesiac úcty  
k starším. 
 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 
sa bude orientovať na : zachovanie ľudových zvykov a tradícií v obci a pokračovanie 
v usporiadaní vyššie uvedených slávnosti. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Predajňa potravín Mária Chomišáková 
- Predajňa potravín Jaroslav Vincej 
- Pobočka Slovenskej pošty 
- Predajňa potravín a rozličného tovaru ADAMIX 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
- AT Zemplín a samostatne hospodáriaci roľníci.  

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 
bude orientovať na rozvoj poľnohospodárskej výroby a poskytovania služieb občanom obce.  

 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   
2017. Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
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Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako  prebytkový.  
Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako   prebytkový   a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  8.2.2017 uznesením č. 118/2017. 
 
Rozpočet bol zmenený 14-krát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 6.4.2017 uznesením č. 125/2017 
- druhá zmena schválená dňa 6.4.2017 uznesením č. 125/2017 
- tretia zmena  schválená dňa 29.4.2017  uznesením č. 133/2017 
- štvrtá zmena  schválená dňa 17.6.2017  uznesením č. 141/2017 
- piata zmena  schválená dňa 7.9.2017  uznesením č. 145/2017 
- šiesta zmena  schválená dňa 7.9.2017  uznesením č. 145/2017 
- siedma zmena  vzatá na vedomie dňa 7.12.2017 uznesením č. 153/2017 
- ôsma zmena  vzatá na vedomie dňa 7.12.2017 uznesením č. 153/2017 
- deviata zmena  vzatá na vedomie dňa 7.12.2017 uznesením č. 153/2017 
- desiata zmena  vzatá na vedomie dňa 7.12.2017 uznesením č. 153/2017 
- jedenásta zmena  vzatá na vedomie dňa 7.12.2017 uznesením č. 153/2017 
- dvanásta zmena  vzatá na vedomie dňa 7.12.2017 uznesením č. 153/2017 
- trinásta zmena  vzatá na vedomie dňa 7.12.2017 uznesením č. 153/2017 
- štrnásta zmena  schválená dňa 7.12.2017  uznesením č. 154/2017 

 
 
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 

  Rozpočet na 
rok 2017 

Rozpočet po 
zmene 2017 

Skutočné plnenie 
príjmov/ čerpanie 

výdavkov k 
31.12.2017 

% plnenia 
príjmov/ % 

plnenia 
výdavkov 

Príjmy celkom 379 562,68 € 595 423,17 € 482 726,88 € 81,07    
z toho :         
Bežné príjmy 326 105,63 € 350 063,46 € 345 748,29 € 98,77    
Kapitálové príjmy 0,00 € 77 123,94 € 77 123,94 € 100,00    
Finančné príjmy 53 457,05 € 168 235,77 € 59 854,65 € 35,58    
Výdavky celkom 376 717,13 € 592 577,62 € 422 301,85 € 71,27    
z toho :         
Bežné výdavky 321 705,63 € 336 048,78 € 278 256,13 € 82,80    
Kapitálové výdavky 55 011,50 € 256 528,84 € 144 045,72 € 56,15    
Finančné výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
Rozpočet obce za rok 
2017 

2 845,55 € 2 845,55 € 60 425,03 €   
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 

  

Hospodárenie obce Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Bežné  príjmy spolu 345 748,29 € 

Bežné výdavky spolu 278 256,13 € 

Bežný rozpočet 67 492,16 € 

Kapitálové  príjmy spolu 77 123,94 € 

Kapitálové  výdavky spolu 144 045,72 € 

Kapitálový rozpočet  -66 921,78 € 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 570,38 € 

Vylúčenie z prebytku  4 058,46 € 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3 488,08 € 

Príjmy z finančných operácií rozpočtovaných 59 854,65 € 

Výdavky z finančných operácií rozpočtovaných 0,00 € 

Rozdiel finančných operácií 59 854,65 € 
Príjmy spolu   482 726,88 € 
VÝDAVKY SPOLU 422 301,85 € 

Hospodárenie obce  60 425,03 € 
Vylúčenie z prebytku 4 058,46 € 
Upravené hospodárenie obce 56 366,57 € 

 
Schodok rozpočtu v sume - 3 488,08 EUR  zistený 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, upravený o nevyčerpané 
prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 4 058,46 EUR  bol v rozpočtovom 
roku 2017 vysporiadaný : 

- z  rezervného fondu 3 488,08  EUR  
 
Schodok rozpočtu zistený 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 sa upravuje - zvyšuje o : 
 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  4 058,08 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  4 058,08 EUR 
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Zostatok  finančných operácií v sume  59 854,65 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 3 488,08 EUR 
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Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume 56 366,57  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 56 366,57 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 
56 366,57. EUR.  
 

 

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2020  

 

 

  Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Plán na rok 
2018 

Plán na rok 
2019 

Plán na rok 
2020 

Príjmy celkom € 482 726,88 € 360 583,41 € 348 717,57 € 348 717,57 

z toho :         

Bežné príjmy € 345 748,29 € 356 524,95 € 348 717,57 € 348 717,57 

Kapitálové príjmy € 77 123,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Finančné príjmy € 59 854,65 € 4 058,46 € 0,00 € 0,00 

 

 

  Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Plán na rok 
2018 

Plán na rok 
2019 

Plán na rok 
2020 

Výdavky celkom € 422 301,85 € 356 524,95 € 304 216,14 € 303 286,14 

z toho :         
Bežné výdavky € 278 256,13 € 351 774,95 € 303 716,14 € 302 786,14 

Kapitálové výdavky € 144 045,72 € 4 750,00 € 500,00 € 500,00 

Finančné výdavky € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad Názov 

k 31.12.2016 k 31.12.2017 rok 2018 rok 2019 

Majetok spolu €1 204 709,74 €1 378 590,95 €1 327 517,88 €1 364 517,88 

Neobežný majetok spolu €944 874,05 €1 114 322,96 €1 070 790,72 €1 070 790,72 

z toho :         
Dlhodobý nehmotný majetok €205,40 €61,36 €61,36 €61,36 

Dlhodobý hmotný majetok €773 939,29 €943 532,24 €900 000,00 €900 000,00 

Dlhodobý finančný majetok €170 729,36 €170 729,36 €170 729,36 €170 729,36 

Obežný majetok spolu €257 655,16 €262 015,68 €254 527,16 €291 527,16 

z toho :         
Zásoby €167,16 €372,83 €300,00 €300,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS         

Dlhodobé pohľadávky         

Krátkodobé pohľadávky  €827,71 €5 224,54 €2 300,00 €2 200,00 

Finančné účty  €256 660,29 €256 418,31 €251 927,16 €289 027,16 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.         

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.         

Časové rozlíšenie  €2 180,53 €2 252,31 €2 200,00 €2 200,00 

 

8.2. Zdroje krytia    

Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad Názov 

k 31.12.2016 k 31.12.2017 rok 2018 rok 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu € 1 204 709,74 € 1 378 590,95 € 1 327 517,88 € 1 364 517,88 

Vlastné imanie  € 971 823,42 € 1 085 513,88 € 1 122 513,88 € 1 159 513,88 

z toho :         
Oceňovacie rozdiely          

Fondy         

Výsledok hospodárenia  € 971 823,42 € 1 085 513,88 € 1 122 513,88 € 1 159 513,88 

Záväzky € 6 146,64 € 6 026,98 € 5 004,00 € 5 004,00 

z toho :         
Rezervy  € 540,00 € 504,00 € 504,00 € 504,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS € 2 845,55 € 4 058,46 € 3 000,00 € 3 000,00 

Dlhodobé záväzky € 893,31 € 80,95 € 1 000,00 € 1 000,00 

Krátkodobé záväzky € 1 867,78 € 1 383,57 € 500,00 € 500,00 

Bankové úvery a výpomoci         

Časové rozlíšenie € 226 739,68 € 287 050,09 € 200 000,00 € 200 000,00 
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8.3. Pohľadávky  

Stav Stav Pohľadávky  
k 31.12 2016 k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti  € 0,00 € 3 811,25 

Pohľadávky po lehote splatnosti  € 3 737,99 € 4 137,81 

 

8.4. Záväzky 

Stav Stav Záväzky 
k 31.12 2016 k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti  € 2 761,09 € 1 464,52 

Záväzky po lehote splatnosti  € 0,00 € 0,00 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov 

Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad 

Názov k 
31.12.2016 

v EUR 

k 
31.12.2017 

v EUR 

rok 2018 v 
EUR 

rok 2019 v 
EUR 

Náklady 302 434,29   309 609,60   331 565,00   331 565,00   
50 – Spotrebované nákupy 49 517,32    38 270,37   40 000,00    40 000,00    
51 – Služby 26 726,88    20 695,05   27 000,00    27 000,00    
52 – Osobné náklady 184 552,31   211 098,12   220 000,00   220 000,00   
53 – Dane a poplatky 1 783,40    997,45    1 000,00    1 000,00    

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 0,00    457,22    500,00    500,00    
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

38 499,28    34 724,00   39 500,00    39 500,00    

56 – Finančné náklady 1 224,30    3 302,39    3 500,00    3 500,00    
57 – Mimoriadne náklady 0,00    0,00    0,00    0,00    
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 
príjmov 

130,00    65,00    65,00    65,00    

59 – Dane z príjmov 0,80    0,00    0,00    0,00    

Výnosy 377 736,25   363 836,75   368 565,00   368 565,00   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 11 938,56    12 886,72   13 000,00    13 000,00    
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00    0,00    0,00    0,00    
62 – Aktivácia 0,00    0,00    0,00    0,00    

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 234 457,32   247 621,94   250 000,00   250 000,00   

64 – Ostatné výnosy 4 225,56    9 542,14    4 865,00    4 865,00    

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

504,00    689,76    700,00    700,00    

66 – Finančné výnosy 11,38    0,00    0,00    0,00    
67 – Mimoriadne výnosy 0,00      0,00    0,00    

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

126 599,43   93 096,19   100 000,00   100 000,00   

Výsledok hospodárenia 

/ + kladný VH, - záporný VH / 

75 301,96    54 227,15   37 000,00    37 000,00    
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 54 227,15 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, .... : bežné výdavky, 
kapitálové výdavky 

Suma  poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Okresný úrad Trebišov voľby 856,60 € 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov strava deťom v hmotnej núdzi 137,17 € 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov školské potreby deťom v hmotnej núdzi 33,20 € 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov rodinné prídavky - osobitný príjemca 258,72 € 

Obvodný úrad Košice odbor školstva na predškolákov 1 087,00 € 

Obvodný úrad Košice odbor školstva normatív a nenormatív pre ZŠ 62 334,00 € 

Fond na podporu umenia knižný fond - knižnica 1 000,00 € 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP na prenesený výkon životné prostredie 69,00 € 

Ministerstvo dopravy, výstavba a regionálneho 
rozvoja SR 

na stavebný úrad 805,38 € 

Ministerstvo dopravy, výstavba a regionálneho 
rozvoja SR 

na cestnú dopravu a pozemné komunikácie 37,41 € 

Okresný úrad Trebišov príspevok na evidenciu obyvateľstva 285,78 € 

Okresný úrad Trebišov register adries 101,20 € 

Štefanková Katarína dar - obecné slávnosti 120,00 € 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov šanca na zamestnanie  10 292,45 € 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

Obec neposkytla v roku 2017 žiadne dotácie zo svojho rozpočtu. 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 
 

o Realizácia výstavby chodníka etapa D v sume 48 845,94 €, 
o Zateplenie kultúrneho domu  v sume 82 583,10 €,  
o Nákup mulčovača v sume 4 998,- €,  
o Nákup rozhlasovej ústredne v sume 2 263,20 €,  
o Realizácia parkoviska pri Ocú v sume 4 104,- €,  
o Realizácia studní v obci v sume 1 200,- €. 
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 
 

o Realizácie rekonštrukcie chodníkov v obci 
o Pokračovanie vo výstavbe vodovodu v obci 

 
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obci nie sú známe žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená. 

 

Vypracovala: J.Sarvašová                                                            Schválil: J.Toma 

 

 

V Kazimíri, dňa 13.4.2018 

 

Prílohy: 
 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


