
                                                   Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 01.10.2020 

Prítomní: 
Starosta obce:                               Ing. Tomáš Toma

Poslanci obecného OZ:                 Ing. Michal Černej 
                                                        Mikuláš Horňák
                                                         Bc. Rastislav Kolesár
                                                         Ružena Lukčíková

Verejnosť:                                        Emília Lukáčová
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 dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - 

prerokovanie
6. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc /pôžičku/ na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb za rok 2020 pre Obec Kazimír - prerokovanie
7. Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie
8. Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
9. Plnenie rozpočtu k 30.06.2020
10. Audit za rok 2019 – prerokovanie
11. Individuálna výročná správa za rok 2019 - prerokovanie
12. Určenie členov rady školy pri MŠ za zriaďovateľa - prerokovanie
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver



K     1. bodu otvorenie zastupiteľstva
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Tomáš Toma starosta obce. Privítal všetkých prítomných hostí. 
Starosta obce skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. Traja poslanci sa 
vopred ospravedlnili.

K     2. bodu určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Michala Černeja a Bc. Rastislava Kolesára, za zapisovateľku 
Ing. Helenu Pavayovú

Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
určenie za overovateľov zápisnice Ing. Michala Černeja a Bc. Rastislava Kolesára a  Ing. Helenu Pavayovú za 
zapisovateľku zápisnice
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), 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 súhlasili, program rokovania poslanci schválili. 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
program zasadnutia
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0
Starosta dodal, že by chcel upraviť program a pridať ešte jeden bod programu a to: Určenie členov rady školy do
ZŠ za zriaďovateľa – prerokovanie. Poslanci odsúhlasili pozmenený program zasadnutia OZ.

POZMENENÝ PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - 

prerokovanie
6. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc /pôžičku/ na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb za rok 2020 pre Obec Kazimír - prerokovanie
7. Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie
8. Rozpočtové opatrenia - prerokovanie
9. Plnenie rozpočtu k 30.06.2020
10. Audit za rok 2019 – prerokovanie
11. Individuálna výročná správa za rok 2019 - prerokovanie
12. Určenie členov rady školy pri MŠ za zriaďovateľa – prerokovanie
13. Určenie členov rady školy do ZŠ za zriaďovateľa - prerokovanie
14. Zapojenie sa do projektu „ Naprojektuj a postav“ – prerokovanie



15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
pozmenený program zasadnutia
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0

K     4. bodu kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ č. 96/2020 – č. 107/2020 a skonštatoval, že 
všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia.

Uznesenie č. 108/2020
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení č. 96/2020 – č. 107/2020 z predchádzajúceho zasadnutia
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0

K     5. bodu Stanovisko hlavnej kontrolórky k     dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania – prerokovanie
Stanovisko k návratnej finančnej výpomoci /pôžičke/ na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 
za rok 2020 vypracovala kontrolórka obce. V nich uviedla, že sú splnené všetky zákonné podmienky na prijatie 
návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporučila 
uvedenú návratnú finančnú výpomoc -  pôžičku schváliť.

Uznesenie č. 109/2020
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania  – k
návratnej finančnej výpomoci /pôžičke/ na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020

Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0

K     6. bodu Žiadosť o     návratnú finančnú výpomoc /pôžičku/ na kompenzáciu výpadku dane z     príjmov 
fyzických osôb za rok 2020 pre Obec Kazimír - prerokovanie
Kontrolórka obce vysvetlila poslancom o akú žiadosť ide, je to bezúročná finančná výpomoc určenú na krytie
výdavkov  samosprávnych  funkcií  maximálne  do  výšky  výpadku  dane  so  štvorročnou  splatnosťou  v
rovnomerných štyroch splátkach. Prvá musí byť uhradená v roku 2024. Poslanci súhlasia s danou žiadosťou.

Uznesenie č. 110/2020
Obecné zastupiteľstvo 



schvaľuje
žiadosť o návratnú finančnú výpomoc /pôžičku/ na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 
2020 pre Obec Kazimír v sume 14 787,- €
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0

K     7.bodu použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie
Starosta  obce  informoval  poslancov o  veciach,  ktoré  by boli  v obci  ešte  potrebné,  nakoľko obec  už  nemá
dostatok VPP pracovníkov, ktorí by sa starali o údržbu v obci a práce súvisiace s nimi, obec by chcela zakúpiť
svahovú  mulčovaciu  kosačku,  ktorá  by  uľahčila  a zrýchlila  prácu,  ďalej  by  sme  chceli  odkúpiť  pozemky
v Malom  Kazimíri  –  pri  cintoríne,  kde  by  sme  chceli  postaviť  pietne  miesto,  vysvetlil  poslancom,  aké
nepredvídané výdavky vznikli pri úprave KD – terajší OÚ a koľko finančných prostriedkov, je potrebných na
jeho  dokončenie.  Informoval  poslancov  o možnosti  zapojenia  sa  do  projektu:  „Naprojektuj  a postav“,  ide
o projekt, ktorý slúži na dokončenie kanalizácie a vodovodu.
Uznesenie č. 111/2020
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 11 000,- € na zakúpenie svahovej mulčovacej 
kosačky

Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 3 ( Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, 
Zdržal sa: 1 (Černej ), Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 112/2020
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 7 000,- € na odkúpenie pozemkov v Malom
Kazimíri
c) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 500,- € na dokončenie Obecného úradu
d) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na zapojenie sa do projektu: ,, Naprojektuj a postav“ 
- vo výške 3 000,- € na prípravu podkladov a koordináciu projektových činnosti na projekt „ Kanalizácia a
vodovod v obci Kazimír “
- vo výške 3 000,- € bez DPH na vykonanie procesu verejného obstarávania na projekt „ Kanalizácia a vodovod
v obci Kazimír “
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0

K     8. bodu rozpočtové opatrenia – prerokovanie
Starosta  obce  poprosil  hlavnú  kontrolórku  obce,  aby  informovala  poslancov  s rozpočtovými  opatreniami
4/2020 - 8/2020. Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtových opatreniach.
Rozpočtové opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci rozpočtové opatrenia č. 4/2020 až 07/2020
vzali na vedomie a rozpočtové opatrenie č. 8/2020 schválili.
Uznesenie č. 113/2020
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie 4/2020- 7/2020, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 114/2020
Obecné zastupiteľstvo, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
schvaľuje
rozpočtové opatrenie 8/2020
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0

K     9. bodu plnenie rozpočtu k     30.06.2020
Starosta  obce  poprosil  hlavnú  kontrolórku  obce,  aby  oboznámila  poslancov  s plnením  rozpočtu
k 30.06.2020.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. 115/2020
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
plnenie rozpočtu k 30.06.2020
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0
K     10. bodu audit za rok 2019 – prerokovanie
Audit účtovnej jednotky za rok 2019 vykonala Ing. Paulína Baňacká. Audit obce za rok 2019 bol ukončený bez
výhrad,  obec splnila všetky zákonom stanovené povinnosti.  Poslanci  správu audítora vzali  na vedomie a je
prílohou zápisnice. 
Uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
správu audítora za rok 2019 a audit vykonaný za rok 2019
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0

K     11. bodu individuálna výročná správa za rok 2019 – prerokovanie
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom individuálnu výročnú správu za rok 2019, poslanci ju zobrali na 
vedomie, individuálna výročná správa tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
Uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
individuálnu výročnú správu za rok 2019
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0
K 12.bodu určenie členov rady školy pri MŠ za zriaďovateľa – prerokovanie
Starosta obce navrhol za člena do rady Materskej školy za zriaďovateľa poslanca Ing. Michala Černeja, poslanci 
s daným výberom súhlasili.
Uznesenie č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
člena do rady Materskej školy za zriaďovateľa poslanca Ing. Michala Černeja



Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 3 ( Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 1 ( Černej ), 
Nehlasoval: 0
K     13. bodu určenie členov rady školy do ZŠ za zriaďovateľa – prerokovanie
Starosta obce navrhol za člena do rady Základnej školy za zriaďovateľa poslanca Bc. Rastislava Kolesára, 
poslanci s daným výberom súhlasili.
Uznesenie č. 119/2020
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
člena do rady Základnej školy za zriaďovateľa poslanca Bc. Rastislava Kolesára
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 3 ( Černej, Horňák, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 1 ( Kolesár ), 
Nehlasoval: 0

K     14. bodu Zapojenie sa do projektu „ Naprojektuj a     postav“ – prerokovanie
Už ako bolo spomínane, starosta informoval poslancov o možnosti zapojenia sa do projektu: „Naprojektuj 
a postav“, ide o projekt, ktorý slúži na dokončenie kanalizácie a vodovodu . Celková výška zákazky je do           
5 000 000,- € a spolufinancovanie obce by bolo 5 % 
Uznesenie č. 120/2020
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
zapojenie sa do projektu „ Naprojektuj a postav“
Výsledky hlasovania: Prítomní:4 , Za: 4( Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková ), Proti: 0, Zdržal sa: 0, 
Nehlasoval: 0
K 15. bodu rôzne
Starosta obce informoval poslancoch o aktuálnych a predchádzajúcich činnostiach v obci, ktoré sa v obci od 
posledného OZ konali.
K 16. bodu diskusia
Starosta obce informoval poslancov, že začiatkom októbra bolo na Okresný úrad odbor  životného prostredia
nahlásený podnet,  že obyvatelia  Lipovej  ulici,  vypúšťajú splašky v nočných hodinách do miestneho potoka.
Pracovník ŽP vykonal miestne šetrenie, ktorého výsledok ešte nie je známy. 
Informoval  poslancov,  že  bola  vykonaná  kontrola  z Inšpektorátu  práce,  Regionálneho  úradu  verejného
zdravotníctva a Okresného riaditeľstva HaZZ z dôvodu vypracovania stanovísk potrebných k prevádzke novej
Základnej školy a Obecného úradu. Všetky kontroly boli vykonané bez výhrad.
Poslankyňa R. Lukčíková upozornila na padajúci plot na cintoríne v Malom Kazimíri. Odpovedal starosta obce.
O danom probléme obec vie a plánuje ho riešiť.
Poslanec R. Kolesár navrhol zakúpiť pracovné náradie, nakoľko pri prerábaní Obecného úradu a Základnej školy
bolo používané súkromné náradie. 
Starosta  obce  sa  poďakoval  poslancovi  Rastislavovi  Kolesárovi,  ktorý  bol  vždy  ochotný  a nápomocný  pri
realizácií a prerábaní či už Obecného úradu alebo Základnej školy. 
K     17. bodu záver
Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a OZ ukončil v čase 19.30h

Overovatelia zápisnice: Ing. Michal Černej ......................................

                                       Bc. Rastislav Kolesár .........................................

Zapisovateľka:               Ing. Helena Pavayová .......................................



                                                                     Uznesenie č. 108/2020 
                                   z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020

K     4. bodu kontrola plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení č. 96/2020 – č. 107/2020 z predchádzajúceho zasadnutia

V Kazimíri zo dňa 01.10.2020

                                                                      Uznesenie č. 109/2020 
                                  z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020
____________________________________________________________________________________

K     5. bodu Stanovisko hlavnej kontrolórky k     dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – k 
návratnej finančnej výpomoci /pôžičke/ na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020

V Kazimíri zo dňa 01.10.2020

                                                                  Uznesenie č. 110/2020 
                                 z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020
____________________________________________________________________________________
K     6. bodu Žiadosť o     návratnú finančnú výpomoc /pôžičku/ na kompenzáciu výpadku dane z     príjmov 
fyzických osôb za rok 2020 pre Obec Kazimír - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
žiadosť o návratnú finančnú výpomoc /pôžičku/ na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 
2020 pre Obec Kazimír v sume 14 787,- €
V Kazimíri zo dňa 01.10.2020

                                                      Uznesenie č. 111/2020 
                             z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020

K     7.bodu použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
a) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 11 000,- € na svahovej mulčovacej kosačky
V Kazimíri zo dňa 01.10.2020



                                                              Uznesenie č. 112/2020 
                                z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020
____________________________________________________________________________________
K     7.bodu použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje

a) použitie  finančných  prostriedkov  z rezervného  fondu  vo  výške  7 000,-  €  na  odkúpenie  pozemkov
v Malom Kazimíri

b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 500,- € na dokončenie Obecného úradu
c) použitie  finančných  prostriedkov  z rezervného  fondu  na  zapojenie  sa  do  projektu:  ,,  Naprojektuj

a postav“ 
- vo výške 3 000,-  € na prípravu podkladov a koordináciu projektových činnosti  na projekt

„ Kanalizácia a vodovod v obci Kazimír “
- vo  výške  3  000,-  €  bez  DPH  na  vykonanie  procesu  verejného  obstarávania  na  projekt

„ Kanalizácia a vodovod v obci Kazimír “

V Kazimíri zo dňa 01.10.2020

                                                              Uznesenie č. 113/2020 
                    z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020
____________________________________________________________________________________
K     8. bodu rozpočtové opatrenia – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
rozpočtové opatrenie 4/2020- 7/2020, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice

V Kazimíri zo dňa 01.10.2020

                                                              Uznesenie č. 114/2020 
                    z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020
____________________________________________________________________________________
K     8. bodu rozpočtové opatrenia – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
rozpočtové opatrenie 8/2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice

V Kazimíri zo dňa 01.10.2020

                                                                    Uznesenie č. 115/2020 
                                    z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020
____________________________________________________________________________________
K     9. bodu plnenie rozpočtu k     30.06.2020
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
plnenie rozpočtu k 30.06.2020
V Kazimíri zo dňa 01.10.2020



                                                                   Uznesenie č. 116/2020 
                                  z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020

K     10. bodu audit za rok 2019 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
správu audítora za rok 2019 a audit vykonaný za rok 2019

V Kazimíri zo dňa 01.10.2020

                                                                      Uznesenie č. 117/2020 
                                    z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020

K     11. bodu individuálna výročná správa za rok 2019 – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie
individuálna výročná správu za rok 2019

V Kazimíri zo dňa 01.10.2020

                                                                  Uznesenie č. 118/2020 
                                   z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020

K 12.bodu určenie členov rady školy pri MŠ za zriaďovateľa – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
člena do rady Materskej školy za zriaďovateľa poslanca Ing. Michala Černeja

V Kazimíri zo dňa 01.10.2020
                                           
                                                
                                                                      Uznesenie č. 119/2020 
                                    z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020

K     13. bodu určenie členov rady školy do ZŠ za zriaďovateľa – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
člena do rady Základnej školy za zriaďovateľa poslanca Bc. Rastislava Kolesára

V Kazimíri zo dňa 01.10.2020



                                                                  Uznesenie č. 120/2020 
                                    z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 01.10.2020

K     14. bodu Zapojenie sa do projektu „ Naprojektuj a     postav“ – prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje
zapojenie sa do projektu „ Naprojektuj a postav“

V Kazimíri zo dňa 01.10.2020


