
                                                               Zápisnica

      z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 14.05.2020            

      

Prítomní:  

Starosta obce:                          Bc. Tomáš Toma

Poslanci obecného OZ:           Bc. Stanislav Balog                                                                                                    

                                                  Mikuláš Horňák

                                                  Bc. Katarína Kolesárová

                                                  Bc. Rastislav Kolesár

Hlavná kontrolórka obce:       Ing. Ingrid Grimlingová

Referentka obecného úradu:  Ing. Helena Pavayová

PROGRAM:    

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019
6. Záverečný účet obce za rok 2019 - prerokovanie
7. Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie
8. Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
9. Plnenie rozpočtu k 31.03.2020
10. Dodatok č.1/2020 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Kazimíri
11. Dodatok č.2/2020 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Kazimíri
12. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
13. Prerokovanie spolufinancovania z vlastných zdrojov pri projekte Vodovod II. etapa
14. Rôzne
15. Diskusia
16. 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 5 a OZ je uznášania schopné. Dvaja poslanci sa 
vopred ospravedlnili.

K     2. bodu určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice

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



Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

určenie  za  overovateľov  zápisnice  Bc.  Stanislava  Baloga  a Mikuláša  Horňáka  a  Ing.  Helenu  Pavayovú  za 
zapisovateľku zápisnice

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K     3.bodu schválenie programu

Všetci prítomní poslanci vopred obdŕžali pozvánku, a tak sa starosta obce spýtal, či prítomní poslanci súhlasia 
s uvedenými bodmi programu. Poslanci odsúhlasili návrh programu.

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

program zasadnutia

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K     4. bodu kontrola plnenia uznesení

Starosta obce poveril svojho zástupcu, aby prečítal kontrolu uznesení  z predchádzajúceho OZ č.88/2020 –  

č. 95/2020 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené.

Uznesenie č. 96/2020

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení č. 88/2020 –  č. 95/2020  z predchádzajúceho zasadnutia

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K.5 bodu stanovisko hlavnej kontrolórky k     záverečnému účtu obce za rok 2019

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku, aby oboznámila poslancov so stanoviskom k záverečnému účtu.
Kontrolórka obce prečítala a podrobne vysvetlila poslancom jednotlivé body v záverečnom účte. Poslanci zobrali 
na vedomie stanovisko k záverečnému účtu.

Uznesenie č. 97/2020

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0



K     6. bodu záverečný účet obce za rok 2019

Záverečný účet tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Uznesenie č. 98/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

a) záverečný účet obce Kazimír za rok 2019, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice bez výhrad 

b) prebytok rozpočtu v sume 127 290,  65 € 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 
3 541, 44 € a opravu v sume 66,18 € navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu                        123 683, 03 €

c)  zostatok  finančných  operácií  v sume  15 425,  54  €  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 navrhuje použiť na:

- tvorbu rezervného fondu                        15 425, 54 €

d) tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 139 108, 57 €

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K     7. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu

Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcej rekonštrukcií v kultúrnom dome - budúcom obecnom úrade, 
keďže výzva na  zníženie  energetickej  účinnosti  verejných  budov bola  zamietnutá,  starosta  by rád  dokončil 
vykurovanie a zvyšnú rekonštrukciu z vlastných finančných prostriedkov, predniesol návrh prác, ktoré by chcel 
ešte v priestoroch  budúceho obecného úradu urobiť. 
Informoval poslancov o možnosti odkúpenia pozemku od Marty Cibákovej a Ľubomíra Andrejka, par. č. 426 vo 
výmere 616   m2, pozemok sa nachádza pred zrúcaninou hradu. Cena by bola 5,- € za 1 m 2. Išlo by o pozemok, 
ktorým by sa sprístupnil vstup ku kultúrnej pamiatke – zrúcnina hradu postaveného v 13. storočí, prípadne by sa 
obec  vedela po zrealizovaní kúpy zapojiť do nejakej výzvy.
Informoval  poslancov  o dotácii,  ktorá  bola  obci  schválená  na  Vodovod  II.  etapa,  kde  je  spolufinancovanie 
z vlastných prostriedkov vo výške 10 526,32 €.

Uznesenie č. 99/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

a) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 15 000,- € na dokončenie priestorov v budove 
budúceho obecného úradu 

b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 530,- € na financovanie spoluúčasti obce pri  
realizácii skupinového vodovodu II. etapa z Enviromentálneho fondu 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 100/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 080,- € kúpu pozemku – záhrady -  par. č.  CKN 
426 v katastrálnom území Veľký Kazimír vo výmere 616 m2 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 4( Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 1 (Balog), Nehlasoval: 0

K     8. rozpočtové opatrenia

Starosta  obce  poprosil  hlavnú  kontrolórku  obce,  aby  informovala  poslancov  s rozpočtovými  opatreniami 
1/2020 - 3/2020. Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtových opatreniach. 
Rozpočtové opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

Uznesenie č. 101/2020

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie 1/2020- 2/2020, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 102/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

rozpočtové opatrenie  3/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K     9. bodu plnenie rozpočtu 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila  poslancov s plnením rozpočtu k 31.03.2020. 
Kontrolórka obce podrobne vysvetlila poslancom plnenie rozpočtu. Po doplnení dotazov zo strany poslancov 
vzalo OZ plnenie rozpočtu na vedomie. Plnenie rozpočtu tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

Uznesenie č. 103/2020

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

plnenie rozpočtu k 31.03.2020

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0



K     10. bodu   Dodatok č.1 k     zásadám odmeňovania poslancov OZ v Kazimíri

Návrh  Dodatku  č.  1/2020 k Zásadám odmeňovania  poslancov OZ v Kazimíri  bol  v čase  od  28.04.2020 do 
13.05.2020 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. K dnešnému dňu neboli 
zo strany poslancov a verejnosti  podane žiadne pozmeňujúce   pripomienky.  Poslanci  Dodatok  č.  1/2020 k 
Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Kazimíri schválili a je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 104/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

Dodatok  č. 1/2020 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K     11. bodu   Dodatok č.2 k     zásadám odmeňovania poslancov OZ v Kazimíri

Návrh  Dodatku  č.  2/2020  k  Zásadám odmeňovania  poslancov  OZ v Kazimíri  bol  v čase  od  28.04.2020do 
13.05.2020 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. K dnešnému dňu neboli 
zo strany poslancov a verejnosti  podane žiadne pozmeňujúce   pripomienky.  Poslanci  Dodatok  č.  2/2020 k 
Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Kazimíri schválili a je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 105/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

Dodatok  č. 2/2020 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K     12. bodu plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila  poslancov s plánom  kontrolnej činnosti na 2.  
polrok 2020. Hlavná kontrolórka vymenovala kontrolné činnosti, na ktoré sa zameria v druhom polroku.

Uznesenie č. 106/2020

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0



K     13. bodu prerokovanie spolufinancovania z     vlastných zdrojov pri projekte Vodovod II. etapa

Starosta obce informoval o schváelní dotácie na skupinový vodovod II.  etapa z Enviromentálneho fondu. Je 
potrebné  ako  sa  schválilo  už  vyššie  odsúhlasiť  spolufinancovanie  zo  strany  obce.  Obecné  zastupiteľstvo 
v Kazimíri súhlasí s uvoľnením finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Skupinový vodovod II. 
etapa – Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina a to v sume10 379,54 €.

Uznesenie č. 107/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  oprávnených  nákladov  projektu  na  rok  2020 z 
vlastných prostriedkov vo výške  5 %  z oprávnených nákladov projektu na rok 2020 t.j. sumu 10 379,54 €, ktorá 
bude použitá na projekt „Skupinový vodovod II. etapa Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina  

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Balog, Horňák, Kolesárová, Kolesár, Takáč), Proti: 0, 
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0

K     14. bodu   rôzne

Starosta obce informoval  poslancoch o aktuálnych a predchádzajúcich činnostiach v obci,  ktoré sa v obci od 
posledného OZ udiali a o ďalších plánoch a zámeroch v obci. 

K 15. bodu diskusia

Starosta obce poprosil poslancov o vyjadrenie názoru, či napriek prebiehajúcej epidémie COVID -19, by sa obec 
mala pustiť do obecných slávnosti, nakoľko obec tento tok slávi 750 výročie vzniku. Spoločenské akcie, ktoré 
boli plánované sa zrušili ako obecná vatra, majáles, MDD. Poslanci navrhujú, pokiaľ to obec nič nebude stáť  
akciu plánovať a ak by sa opatrenia menili a bol by zákaz, akcia by sa zrušila.

K     16. bodu záver

Starosta obce Bc. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a OZ ukončil v čase 19.30h

Overovatelia zápisnice: 

Bc. Stanislav Balog ......................................... 

Mikuláš Horňák      ........................................ 

Zapisovateľka: 

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



                                             Uznesenie č. 96/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K     4. bodu otvorenie zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení č. 88/2020 –  č. 95/2020  z predchádzajúceho zasadnutia

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020

                                                                 Uznesenie č. 97/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K.5 bodu stanovisko hlavnej kontrolórky k     záverečnému účtu obce za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020



                                                                 Uznesenie č. 98/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K     6. bodu záverečný účet obce za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

a) záverečný účet obce Kazimír za rok 2019, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice bez výhrad 

b) prebytok rozpočtu v sume 127 290,  65 € 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 
3 541, 44 € a opravu v sume 66,18 € navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu                        123 683, 03 €

c)  zostatok  finančných  operácií  v sume  15 425,  54  €  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 navrhuje použiť na:

- tvorbu rezervného fondu                        15 425, 54 €

d) tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 139 108, 57 €

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020

                                                                 Uznesenie č. 99/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K     7. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

a) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 15 000,- € na dokončenie priestorov v budove 
budúceho obecného úradu 

b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10 530,- € na financovanie spoluúčasti obce pri  
realizácii skupinového vodovodu II. etapa z Enviromentálneho fondu 



                                                               Uznesenie č. 100/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K     7. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 080,- € kúpu pozemku – záhrady -  par. č.  CKN 
426 v katastrálnom území Veľký Kazimír vo výmere 616 m2 

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020

                                                                 Uznesenie č. 101/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K     8. rozpočtové opatrenia

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie 1/2020- 2/2020, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020

                                                                 Uznesenie č. 102/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K     8. rozpočtové opatrenia

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

rozpočtové opatrenie  3/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020



                                                                 Uznesenie č. 103/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K. 9 bodu plnenie plnenie rozpočtu 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

plnenie rozpočtu k 31.03.2020

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020

                                                                 Uznesenie č. 104/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K     10. bodu   Dodatok č.1 k     zásadám odmeňovania poslancov OZ v Kazimíri

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

Dodatok  č. 1/2020 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020

                                                                 Uznesenie č. 105/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K     11. bodu   Dodatok č.2 k     zásadám odmeňovania poslancov OZ v Kazimíri

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

Dodatok  č. 2/2020 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020



                                                                 Uznesenie č. 106/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K     12. bodu plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020

                          

                                                                Uznesenie č. 107/2020

                                z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.05.2020

K     13. bodu prerokovanie spolufinancovania z     vlastných zdrojov pri projekte Vodovod II. etapa

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  oprávnených  nákladov  projektu  na  rok  2020 z 
vlastných prostriedkov vo výške  5 %  z oprávnených nákladov projektu na rok 2020 t.j. sumu 10 379,54 €, ktorá 
bude použitá na projekt „Skupinový vodovod II. etapa Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina  

V Kazimíri zo dňa 14.05.2020

  


