
                                                               Zápisnica

      z 1.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 22.01.2019               

Prítomní:  

Starosta obce:                        Bc. Tomáš Toma

Zástupca starostu:                 Jozef Takáč

Poslanci obecného OZ:          Bc. Stanislav Balog                                                                                                                                      

                                                 Ing. Michal Černej

                                                 Mikuláš Horňák

                                                 Bc. Rastislav Kolesár

                                                 Bc. Katarína Kolesárová

                                                 Ružena Lukčíková

                                                                                                   

Hlavná kontrolórka obce:      Ing. Ingrid Grimlingová

Referentky obecného úradu: Ing. Katarína Tomková

                                                  Ing. Helena Pavayová

Verejnosť:                               Stanislav Rendeš

PROGRAM:    

1. Otvorenie zastupiteľstva

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.  Zloženie sľubu poslanca

4.  Kontrola uznesení

5. Rozbor hospodárenia za rok 2018

6. Stanovisko k návrhu rozpočtu za rok 2016 – 2021

7. Návrh rozpočtu za rok 2019 – 2021

8. Vytvorenie komisií a ich členov

9. Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu a komisií

10. Predloženie majetkového priznania starostu

11. Vykonanie zmien v rozpočte obce v kompetencií starostu obce – prerokovanie

12. Určenie členov krízového štábu



13. Odpadové hospodárstvo

14. Rôzne

15. Záver

 K     1. bodu otvorenie zastupiteľstva

Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Bc. Tomáš Toma starosta obce. Privítal všetkých prítomných hostí. Starosta obce skonštatoval, že 
počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné. Všetci prítomní poslanci vopred obdŕžali pozvánku a tak starosta obce vyzval 
poslancov na odhlasovanie návrhu programu zasadnutia OZ. Poslanci svojim hlasovaním schválili navrhovaný program rokovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč),      Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Následné pán starosta  navrhol zmenu programu, kde doplnil program o jeden bod č.14 – Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine 
Čičátkovej, body programu č.14 a č.15 označiť ako body č.15 a č. 16  . Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za zmenu programu.

Poslanci schválili doplnenie bodu do programu a posunutie ostatných bodov.

Následne dal starosta hlasovať o doplnenom – pozmenenom programe rokovania. Poslanci hlasovaním pozmenený program schválili.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  pozmenený program

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč),      Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

DOPLNENÝ PROGRAM:    

1. Otvorenie zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Zloženie sľubu poslanca

4. Kontrola uznesení

5. Rozbor hospodárenia za rok 2018

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 – 2021

7. Návrh rozpočtu za rok 2019 – 2021

8. Vytvorenie komisií a ich členov

9. Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu a komisií

10. Predloženie majetkového priznania starostu

11. Vykonanie zmien v rozpočte obce v kompetencií starostu obce – prerokovanie

12. Určenie členov krízového štábu

13. Odpadové hospodárstvo

14. Vyhlásenie  dobrovoľnej zbierky

15. Rôzne



16. Záver

Uznesenie č. 9/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kazimír

schválilo 

upravený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri zo dňa 22.01.2019

K     2. bodu určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Bc. Stanislava Baloga a Ing. Michala Černeja, za zapisovateľku Ing. Helenu Pavayovú

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

určenie Bc. Stanislava Baloga a Jozefa Takáča za overovateľov a Ing. Helenu Pavayovú za zapisovateľku zápisnice

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová,, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

K     3. bodu zloženie sľubu poslanca

Starosta obce prečítal sľub poslanca a odovzdal osvedčenie poslankyni obce Ružene Lukčíkovej, ktorá ho podpísala. Sľub tvorí prílohu 
zápisnice.

Uznesenie č.   10  /2019 

Obecné zastupiteľstvo  

konštatuje, že

Novozvolená poslankyňa  obecného zastupiteľstva: Ružena Lukčíková  zložila zákonom predpísaný sľub poslanca 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

K 4.bodu kontrola uznesení

Starosta obce poveril svojho zástupcu , aby previedol kontrolu uznesení  z predchádzajúceho OZ č.1/2018 – 8/201. Zástupca starostu 
skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené.

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení č. 1 – 8/2018 z predchádzajúceho zasadnutia

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

K     5. bodu rozbor hospodárenia za rok 2018

Kontrolórka obce predniesla a informovala poslancov o výsledku hospodárenia za r. 2018. Vysvetlila dotazy niektorých poslancov k 
jednotlivým položkám.

Uznesenie č. 1  1  /2019

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie

rozbor hospodárenia za rok 2018

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0



K     6. bodu stanovisko k     návrhu rozpočtu na rok 2019 - 2021

Hlavná kontrolórka, ktorá vypracovala  stanovisko k návrh  rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020 -2021, pri zostavení rozpočtu sa  
vychádzalo  zo skutočného plnenia za rok. 2018, návrh  bol zverejnený po dobu 15 dní, informovala poslancov so zmenami v jednotlivých 
položkách, ktoré sú v rozpočte. Navrhované zmeny si navrhol  starosta obce,. Oboznámila poslancov s tým, že  rozpočet sa môže podľa 
situácie meniť prostredníctvom  rozpočtových opatrení  podľa potrieb. Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 12/ 2019

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 – 2021

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

K     7. bodu návrh rozpočtu za rok 2019 - 2021

Pri tomto bode zareagoval p. Michal Černej, ktorý navrhoval ešte navýšiť položku na vianočnú výzdobu, vianočná výzdoba v  Obci Kazimír 
už  roky  používa  výzdobu,  ktorá  si  už  žiada  opravu  a investovať  do  opráv  je  zbytočné,  preto  by  odporúčal  zakúpiť  novú  výzdobu, 
zainvestovať jednorazovo, aby obec mala zjednotenú výzdobu. Poslanci súhlasia s návrhom a majú pozisťovať cenové ponuky.  Taktiež sa 
pripomienkovalo, či zvýšená suma bude postačujúca aj na dom smútku, budova je veľmi popraskaná a  tiež si žiada rekonštrukciu, dlažba 
v budove aj pred ňou sa odlepuje, pri zlom počasí je šmykľavá, ozvučenie v dome smútku je rovnako nefunkčné, poslanci sa zhodli navýšiť 
sumu  až  vtedy,  keď  sa  urobí  posudok,  aby  vedeli  orientačné  sumu,  ktorá  by  bola  postačujúca  na  tieto  opravy.  
p. Ružena Lukčíková sa spýtala, ako je to s technikou, či už máme ponuky na pluh, pán starosta ju informoval, že áno, zisťoval, aké sú  
možnosti dokúpenia pluhu, ale naša kosačka ju neutiahne ( kosačka, ktorú vlastní obec má 8r a  je problém zohnať model, ktorý by bol pre ňu 
vhodný),  preto obec  rozmýšľa  nad kúpou  novej,  výkonnejšej  spolu  s príslušenstvom,  taktiež  by chcel  zakúpiť  benzínové  nožničky na 
strihanie kríkov, ponuka na tieto vecí aj s nožničkami by bola cca do 5000€. Poslanci sa dohodli, že vyššie spomínané zmeny sa budú 
operatívne zapracovávať do rozpočtu v priebehu roka.

Uznesenie č.     1  3  /20  1  9

Obecné zastupiteľstvo

a) schvaľuje

návrh rozpočtu obce Kazimír na rok 2019, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

b) berie na vedomie

návrh rozpočtu obce Kazimír na rok 2020 a 2021 ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

K     8. bodu vytvorenie komisií a     ich členov

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení .Komisie 
sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom, zloženie a úlohy vymedzuje obecné zastupiteľstvo.           
Starosta obce spolu s poslancami si zvolili nasledovné komisie: 

Uznesenie č. 14/2019

Obecné zastupiteľstvo obce  Kazimír 

a) zriaďuje  Komisiu finančnú a správy obecného majetku   

b)  určuje  náplň práce komisie podľa správy obecného majetku a to:

- vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania 

- zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce 

- zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole        
hospodárenia s ním

- vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo miestnych poplatkov 



- zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky

c) volí za                                                                                   

- predsedu  Ing. Katarínu Tomkovú                                                                                                                                                           
- členov: Ing. Michala Černeja a Bc. Katarínu Kolesárovú

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

Uznesenie č.15/2019

Obecné zastupiteľstvo obce  Kazimír 

            a) zriaďuje  Komisiu životného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku  

            b) určuje náplň práce komisie a to: 

          -  vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú ochrany verejného poriadku,
              životného prostredia,
          -  sleduje stav verejného poriadku a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie,
          -  predkladá návrhy, námety a stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré
              súvisia s ochranou verejného poriadku, životného prostredia,
          - spolupracuje pri tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, životného prostredia,
          - navrhuje:
                      -  opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke,
                      -  opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov obce,
                      -  opatrenia za účelom znižovania kriminality, predaja drog a priestupkov na území obce
      
          -  navrhuje a presadzuje realizáciu programov prevencie negatívnych javov,
          - napomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže
             pred spoločensky negatívnymi javmi, najmä v oblasti požívania alkoholu a iných
             návykových látok,
            predkladá obecnému úradu žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone

             kontroly zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia,
          - prerokováva a vydáva vyjadrenia:
                     - v oblasti strategických zámerov rozvoja obce, najmä
                     - k návrhom územného plánu obce,
                     - k rozvojovým aktivitám vo vzťahu k životnému prostrediu,

     - v oblasti kontroly najmä vo vzťahu k dodržiavaniu VZN a všeobecne platných
           právnych noriem v oblasti ochrany verejného poriadku, životného prostredia,
        - v oblasti návrhov koncepcií najmä k nariadeniam obce a ku konkrétnym opatreniam v oblasti ochrany verejného poriadku
        - na zabezpečenie budovania a údržby obecnej zelene,
        - k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,
        - k dokumentáciám, programom a iným strategickým dokumentom dotýkajúcim
            sa verejného poriadku, životného prostredia,
       - spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.
       - návrhu smerného územného plánu obce, návrhom investičnej činnosti v obci
         a k investičným zámerom obce
      -  odpadovému hospodárstvu
      -  prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
      -  nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,

 prerokováva
      -  návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko,
      - vyjadruje sa k
    -  žiadostiam o kúpu obecných nehnuteľností, vrátane nebytových priestorov
 
   c) volí za
    
         -predsedu: Mikuláša Horňáka                                                                                                                                                             
        - členov: Ing. Michala Černeja  a Bc. Rastislava Kolesára

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

Uznesenie č. 16/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Kazimír 

    a) zriaďuje  Komisiu kultúry a športu   

    b) určuje náplň práce komisie a to:   



-  pomáha starostovi pri organizovaní kultúrnych a športových akcií v obci (Deň obce, Mesiac úcty k starším, Deň detí, spoločná zabíjačka, 
atď ........)

 - spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia 

    c) volí za:

- predsedu Jozefa Takáča                                                                                                                                                                                           
- členovia:  Poslanci navrhujú do tejto komisie pozapájať aj občanov obce Kazimír, do budúceho OZ oslovia občanov, ktorí by mali záujem 
spolupracovať na rozvoji kultúry v našej obci.

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

K 9. bodu zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu a     komisií

Návrh zásad visel na úradnej tabuli a webovom sídle po dobu 15 dní,   poslanci si navrhli  sumu 20€ za účasť na zasadnutí , predsedovi a 
členom komisie 10€ za každé zasadnutie komisie a to len v prípade, ak komisia vykoná nejakú aktivitu a bude z nej urobená zápisnica. 
Kontrolórka  obce informovala poslancov, že od 01.02.2019 je v kompetencií starostu určenie  platu svojho zástupcu a to najviac vo výške 
70%  základného  platu starostu.  Odmena poslancov ako aj zástupcu starostu však nesmie ročne prekročiť základný plat starostu obce bez  
navýšenia. Obecné zastupiteľstvo schválilo zásady odmeňovania poslancov a  komisií.

Uznesenie č.   1  7  /2019

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri na základe § 11 ods. 4 písm. k/zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien 
a doplnkov

schvaľuje  

zásady odmeňovania poslancov, predsedov komisii a ich členov s účinnosťou od 01.02.2019

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

K     10. bodu predloženie majetkového priznania starostu

Starosta predložil svoje majetkové priznanie členom komisie na ochranu verejného záujmu.

Uznesenie č. 18/2019

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

odovzdanie majetkového  priznania starostu  obce Kazimír Bc. Tomáša Tomu

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

K     11.     bodu vykonanie zmien v     rozpočte obce v     kompetencií starostu obce – prerokovanie

Starosta obce požiadal poslancov o určenie výšky sumy,  akou  môže disponovať bez súhlasu poslancov, poslanci mu odsúhlasili sumu 1500€ 
týždenne. O tejto zmene – rozpočtovom opatrení bude OZ informované na najbližšom zasadnutí OZ.

Uznesenie č. 19/2019

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje  

vykonávanie zmien v rozpočte obce v kompetencii starostu obce takto:

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky do sumy 1 500,- 
€ týždenne,

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov do sumy 1 500,- € týždenne,,

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov do sumy 1 500,- € týždenne,,

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0



K 12. bodu určenie členov krízového štábu

Starosta obce navrhol za členov krízového štábu Bc. Stanislava Baloga,  Mikuláša Horňáka,  Ruženu Lukčíkovú,  Jozefa  Takáča, Bc. 
Tomáša Tomu. Poslanci mu tento návrh odsúhlasili.

Uznesenie č. 20/2019

Obecné zastupiteľstvo  zmysle § 3písm. g) zákona NR SR č 387/2002 Z. z. o riadení  štátu v krízových situáciách

schvaľuje

za členov krízového štábu  Bc. Stanislava Baloga,  Mikuláša  Horňák,  Ruženu Lukčíkovú,  Jozefa  Takáča, Bc. Tomáša Tomu

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

 K     13. bodu  odpadové hospodárstvo

Starosta  obce  informoval  poslancov o probléme,  ktorý už  dlhšie  pretrváva  ohľadom združenia,  v ktorom je  aj  naša  obec.  Nakoľko po 
viacerých stretnutiach sa nepodarilo problém vyriešiť, združenie sa rozpadlo a naša obec vyhlasuje verejné obstarávanie na novú firmu, ktorá 
bude v  našej obci vyvážať odpad, taktiež informoval poslancov, že už  mal stretnutie s firmou FÚRA a KOSIT a o podmienkach, ktoré 
ponúkajú. Pýtal sa na názor poslancov, aká firma sa  im pozdáva viac. Poslanci sa zhodli, že sa vyberie vhodná firma až po písomných 
ponukách. Taktiež informoval, že ak naša obec nebude viac separovať odpad a budeme mať naďalej vysokú tonáž, naša obec bude musieť  
zdvihnúť poplatky za TKO.

Uznesenie č. 21/2019

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o probléme v rámci odpadového  hospodárstva a vyhlásenie verejného obstarávania na vývoz TKO v obci

 Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval:0

K     14. bodu vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Starosta obce prečítal vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pre rodinu Čičatkovú , ktorú dňa 16.01.2019 zasiahol požiar, pri ktorom zahynula aj 
majiteľka domu.  Poslanci  súhlasia s vyhlásením zbierky a zároveň tiež navrhujú pomoc,  momentálne  obec zabezpečila  veľkoobjemový 
kontajner, ktorý bude hradiť obec. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie zbierky pre rodinu Čičatkovú.

Uznesenie č. 22/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Kazimír v súlade § 4 ods. 3písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 
538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Čičatkovej, ktorá tvorí neodeliteľnú súčasť zápisnice

Výsledky hlasovania: Prítomní: 7, Za: 7( Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0

K     15 bodu rôzne

P. Ružena Lukčíková sa spýtala, či obec v rámci krízového situácií neplánuje zriadenie obecného bytu, ktorý by slúžil práve na takéto účely. 
Starosta  odpovedal,  že  obec  nedisponuje  takýmto majetkom,  ale  bude do budúcna možno aj  niečo také  obec  zriadi.  Ďalej  informoval  
poslancov o návrhu, ktorý plánuje so školou, nakoľko priestory, v ktorých sa nachádza škola sú v zlom stave, priestory sú zatuchnuté, fúgy 
v okolí  okien,  strecha  tiež  nie  je  v najlepšom stave  a keďže  budova  nie  je  majetkom obce,  obec  ju  nebude  opravovať,  ale  navrhuje 
presťahovanie ZŠ do priestorov Obecného úradu, to však najprv chce konzultovať s  hygienou a s príslušnými orgánmi. Obecný úrad by sa 
presťahoval do kultúrneho domu, v dedine máme dosť šikovných majstrov a možno by sme to svojpomocné dokázali. Ak by to náhodou 
nevyšlo  máme  nevyužívanú  budovu  v parku,  ktorá  je  majetkom obce,  ak  by obec  ročné  investovala  nejakú  čiastku  na  jej  opravu  do 
niekoľkých rokov by sme mohli mať multifunkčnú budovu. Taktiež informoval, že obec obdŕžala písomnú žiadosť od p. Milana Rendeša, 
ktorý žiada odkúpenie časti obecného majetku, ktorá by slúžila na rekreačnú zónu pri dome seniorov, Poslanci sa zhodli, že k uvedenému 
zámeru o odpredaji sa vyjadria na najbližšom zasadnutí OZ.



K     16. bodu záver

Starosta obce Bc. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil v čase 19.50h

Overovatelia zápisnice:                             

Bc. Stanislav Balog                                    .........................................                                                                                                                       
Ing. Michal Černej                                      ........................................   

Zapisovateľka:      

Ing. Helena Pavayová                                ..........................................                                    

                                                                                                                                                                                                                                   



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 22.1.2019

Uznesenie č. 9/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     1. bodu otvorenie zastupiteľstva

Obecného zastupiteľstva v Kazimíri

schválilo

upravený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri zo dňa 22.01.2019

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce

                                                                                        Uznesenie č. 10/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     3. bodu otvorenie zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

konštatuje, že

Novozvolená poslankyňa  obecného zastupiteľstva: Ružena Lukčíková  zložila zákonom predpísaný sľub poslanca 

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce

                                                                                  Uznesenie č. 11/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     5. bodu rozbor hospodárenia za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

 berie  na vedomie

 rozbor hospodárenia za rok 2018

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce

                                                                                  Uznesenie č. 12/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     6. bodu stanovisko k     návrhu rozpočtu na rok 2019 - 2021

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

 berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 – 2021

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce



                                                                                  Uznesenie č. 13/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     7. bodu návrh rozpočtu za rok 2019 - 2021

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

a) schvaľuje

návrh rozpočtu obce Kazimír na rok 2019, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

b) berie na vedomie

návrh rozpočtu obce Kazimír na rok 2020 a 2021 ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce

                                                                                   Uznesenie č. 14/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     8. bodu vytvorenie komisií a     ich členov

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

a) zriaďuje  Komisiu finančnú a správy obecného majetku   

b)  určuje  náplň práce komisie podľa správy obecného majetku a to:

- vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania 

- zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce 

- zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole        
hospodárenia s ním

- vypracováva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní alebo miestnych poplatkov 

- zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky

c) volí za                                                                                   

- predsedu  Ing. Katarínu Tomkovú                                                                                                                                                       
- členov: Ing. Michala Černeja a Bc. Katarínu Kolesárovú

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce

                                                                                       Uznesenie č. 15/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     8. bodu vytvorenie komisií a     ich členov

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

        a) zriaďuje  Komisiu životného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku  

         b) určuje náplň práce komisie a to: 



          -  vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú ochrany verejného poriadku,
              životného prostredia,
          -  sleduje stav verejného poriadku a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie,
          -  predkladá návrhy, námety a stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré
              súvisia s ochranou verejného poriadku, životného prostredia,
          - spolupracuje pri tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, životného prostredia,
          - navrhuje:
                      -  opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke,
                      -  opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov obce,
                      -  opatrenia za účelom znižovania kriminality, predaja drog a priestupkov na území obce
      
          -  navrhuje a presadzuje realizáciu programov prevencie negatívnych javov,
          - napomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže
             pred spoločensky negatívnymi javmi, najmä v oblasti požívania alkoholu a iných
             návykových látok,
            predkladá obecnému úradu žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone

             kontroly zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia,
          - prerokováva a vydáva vyjadrenia:
                     - v oblasti strategických zámerov rozvoja obce, najmä
                     - k návrhom územného plánu obce,
                     - k rozvojovým aktivitám vo vzťahu k životnému prostrediu,

     - v oblasti kontroly najmä vo vzťahu k dodržiavaniu VZN a všeobecne platných
           právnych noriem v oblasti ochrany verejného poriadku, životného prostredia,
        - v oblasti návrhov koncepcií najmä k nariadeniam obce a ku konkrétnym opatreniam v oblasti ochrany verejného poriadku
        - na zabezpečenie budovania a údržby obecnej zelene,
        - k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,
        - k dokumentáciám, programom a iným strategickým dokumentom dotýkajúcim
            sa verejného poriadku, životného prostredia,
       - spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.
       - návrhu smerného územného plánu obce, návrhom investičnej činnosti v obci
         a k investičným zámerom obce
      -  odpadovému hospodárstvu
      -  prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
      -  nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,

 prerokováva
      -  návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko,
      - vyjadruje sa k
    -  žiadostiam o kúpu obecných nehnuteľností, vrátane nebytových priestorov
 
   c) volí za
             -predsedu: Mikuláša Horňáka                                                                                                                                                             
        - členov: Ing. Michala Černeja  a Bc. Rastislava Kolesára

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce

                                                                    Uznesenie č. 16/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     8. bodu vytvorenie komisií a     ich členov

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

       a) zriaďuje  Komisiu kultúry a športu   

    b) určuje náplň práce komisie a to:   

-  pomáha starostovi pri organizovaní kultúrnych a športových akcií v obci (Deň obce, Mesiac úcty k starším, Deň detí, spoločná zabíjačka, 
atď ........)

 - spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia 

    c) volí za:

- predsedu Jozefa Takáča                                                                                                                                                                                           
- členovia:  Poslanci navrhujú do tejto komisie pozapájať aj občanov obce Kazimír, do budúceho OZ oslovia občanov, ktorí by mali záujem 
spolupracovať na rozvoji kultúry v našej obci.

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce



                                                                                   Uznesenie č. 17/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

 K 9. bodu zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu a     komisií

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

na základe § 11 ods. 4 písm. k/zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov s

schvaľuje  

zásady odmeňovania poslancov, predsedov komisii a ich členov s účinnosťou od 01.02.2019

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce

                                                                                   Uznesenie č. 18/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

 K     10. bodu predloženie majetkového priznania starostu

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

berie na vedomie

odovzdanie majetkového  priznania starostu  obce Kazimír Bc. Tomáša Tomu

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce

                                                                                   Uznesenie č. 19/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     11.     bodu vykonanie zmien v     rozpočte obce v     kompetencií starostu obce – prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

sschvaľuje  

vykonávanie zmien v rozpočte obce v kompetencii starostu obce takto:

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky do sumy 1 500,- 
€ týždenne,

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov do sumy 1 500,- € týždenne,,

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov do sumy 1 500,- € týždenne,,

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce



                                                                           

 Uznesenie č. 20/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K 12. bodu určenie členov krízového štábu

Obecné zastupiteľstvo  zmysle § 3písm. g) zákona NR SR č 387/2002 Z. z. o riadení  štátu v krízových situáciách

schvaľuje

za členov krízového štábu  Bc. Stanislava Baloga,  Mikuláša  Horňák,  Ruženu Lukčíkovú,  Jozefa  Takáča, Bc. Tomáša Tomu

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce

                                                                              Uznesenie č. 21/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     13. bodu  odpadové hospodárstvo

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o probléme v rámci odpadového  hospodárstva a vyhlásenie verejného obstarávania na vývoz TKO v obci

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce

                                                                              Uznesenie č. 22/2019

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 22.01.2019

K     14. bodu vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Obecné zastupiteľstvo obce Kazimír v súlade § 4 ods. 3písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 
538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Čičatkovej, ktorá tvorí neodeliteľnú súčasť zápisnice

V Kazimíri zo dňa 22.01.2019 Bc. Tomáš Toma, starosta obce


