
                                                               Zápisnica 

      z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 26.02.2019                                          

                   

Prítomní:   

Starosta obce:                        Bc. Tomáš Toma 

Zástupca starostu:                 Jozef Takáč 

 

Poslanci obecného OZ:          Bc. Stanislav Balog                                                                                                                                       

                                                 Ing. Michal Černej 

                                                 Mikuláš Horňák 

                                                 Bc. Katarína Kolesárová 

                                                                                                    

Hlavná kontrolórka obce:      Ing. Ingrid Grimlingová 

Referentky obecného úradu: Ing. Katarína Tomková 

                                                  Ing. Helena Pavayová 

Verejnosť:                               Mgr. Mária Farkašová 

                                                  Bc. Mária Juhásová 

 

PROGRAM:     

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Rozpočtové opatrenie 

5. Projektová dokumentácia materská škola a kultúrny dom - prerokovanie 

6. Kamerový systém – výzva - prerokovanie 

7. Multifunkčné ihrisko – výzva – prerokovanie 

8. Detské ihrisko – výzva – prerokovanie 

9. Doplnenie členov do komisie kultúry a športu 

10. Rôzne  

11. 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. 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 zasadnutia 

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

sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 2. bodu určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Mikuláša Horňáka a Bc. Katarínu Kolesárovú, za zapisovateľku 

Ing. Helena Pavayová 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

určenie Mikuláša Horňáka a Bc. Katarínu Kolesárovú za overovateľov a Ing. Helenu Pavayovú za zapisovateľku 

zápisnice 

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

0, Nehlasoval:0 

 

K 3. bodu kontrola uznesení 

Starosta obce poveril svojho zástupcu , aby previedol kontrolu uznesení  z predchádzajúceho OZ č.9/2018 – 

22/2019. Zástupca starostu skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené. 

Uznesenie č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 9/2019 – 22/2019 z predchádzajúceho zasadnutia 

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

0, Nehlasoval:0 

 

 



 

 K 4. bodu rozpočtové opatrenie 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením 1/2019. 

Kontrolórka obce prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtovom opatrení.  

Uznesenie č. 24/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie 1/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

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

0, Nehlasoval:0 

 

 

K 5. bodu projektová dokumentácia materská škola a kultúrny dom – prerokovanie 

 

Starosta obce informoval poslancov o aktuálnych plánoch v obci a oboznámil ich s potrebnými opatreniami, 

ktoré sú k ním potrebné. Ako už bolo spomínane na predchádzajúcich OZ, starosta by rád presťahoval základnú 

školu do priestorov obecného úradu, nakoľko podmienky a stav ZŠ nie sú vhodné pre deti. Obecný úrad by sa                    

presťahoval do budovy kultúrneho domu, po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

súčasná budova OÚ na pár drobných úprav spĺňa podmienky, aby sa tu mohla ZŠ presťahovať, k tejto realizácii 

potrebujeme mať vypracovanú projektovú dokumentáciu a taktiež dokumentáciu KD. Starosta obce informoval 

poslancov aj s finančnými nákladmi potrebnými k týmto úpravám, obec ešte nevyčerpala dotáciu, ktorú dostala 

na úpravu interiéru KD, ktorú môže použiť na tieto úpravy. 

Taktiež informoval poslancov, že pokiaľ sa škola nachádza v prenajatých priestoroch nemá nárok na žiadnu 

dotáciu ani výzvu, ak by sa podarilo presťahovať ju do týchto priestorov, škola môže využiť tieto možnosti, lebo 

aj súčasná budova OÚ si už žiada úpravy (strecha, kúrenie ...) 

Starosta obce informoval poslancov aj o ďalšej aktuálnej výzve a to: Zvýšenie infraštruktúry a miest  MŠ, aj 

k tejto výzve obec potrebuje mať projektovú dokumentáciu bez ohľadu na to, či sa nám podarí mať v nej úspech. 

Obec vlastní momentálne nefunkčnú a nevyužitú budovu v parku, ktorá by sa do budúcna mohla stáť opäť 

budovou MŠ alebo ZŠ, starosta poprosil poslancov, aby aj oni vyjadrili svoj názor. Poslanci súhlasili 

s vypracovaním projektovej dokumentácii budov. 

Uznesenie č. 25/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

vypracovanie projektovej dokumentácie pre materskú školu, kultúrny dom a základnú školu 

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

0, Nehlasoval:0 

 



K 6. bodu kamerový systém 

Starosta obce informoval poslancov, že naša obec sa opäť môže zapojiť do projektu na zníženie kriminality, kde 

môžeme dostať ďalšie kamery. Momentálne sa v obci nachádza 10 kamier. Starosta by navrhoval umiestniť 

ďalšie kamery do parku, k amfiteátru, na cintorín v Malom Kazimíri a ku zberným dvorom na Orgovánovej ulici. 

Obec by tento projekt spolufinancovala vo výške 20%. 

Uznesenie č. 26/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zapojenie sa do výzvy na zníženie kriminality v obci rozšírením existujúcich kamerového systému v obci o 

ďalšie kamery 

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

0, Nehlasoval:0 

 

K 7. a 8. bodu multifunkčné ihrisko – detské ihrisko  

 

Starosta obce informoval poslancov, že do 15.03.2019 je tu možnosť zapojiť sa do programu Podpora rozvoja 

športu na rok 2019, kde je možne získať pre našu obec dotáciu na multifunkčné ihrisko alebo detské ihrisko, nie 

je možné  získať oboje a tak si obec musí vybrať jeden z programov, na OZ sa predložili podklady k týmto 

projektom a taktiež starosta informoval, akou čiastkou by musela obec prispieť, poslanci si vybrali multifunkčné 

ihrisko, o ďalších krokoch sa bude informovať na nasledujúcom OZ. 

Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zapojenie obce do výzvy na podporu rozvoja športu na rok 2019 realizáciou  projektu  Multifunkčné ihrisko 

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

0, Nehlasoval:0 

 

K 9. bodu doplnenie členov do komisie kultúry a športu 

Starosta informoval, že za ďalších členov do kultúry a športu navrhuje: Mgr. Máriu Farkašovú, Radoslavu 

Hrabovskú, Bc. Rastislava Kolesára. 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

ďalších členov do komisii  a to: Mgr. Máriu Farkašovú, Radoslavu Hrabovskú, Bc. Rastislava Kolesára. 



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

0, Nehlasoval:0 

 

K 10. bodu rôzne 

Starosta obce informoval, že od dnešného dňa 26.02.2019 máme v školskej jedálni elektrický kompostér, na 

biologický rozložiteľný odpad. 

Ako ďalší bod nasledovalo oboznámenie o žiadosti p. Petra Chomišáka, ktorý pri geometickom zameraní budovy 

obchodu a krčmu spolu s priľahlými pozemkami zistil, že časť jeho pozemku je vo vlastníctve obce, a preto 

žiada obec o nasledovnú výmenu, pozemok pána Chomišáka zasahuje do obecného parku, jeho zadný dvor, 

ktorý doteraz využíval patrí obci, preto by to chcel dať do poriadku. Obecný pozemok je o 29 m
2
 väčší a p. 

Chomišák pri ústnom jednaní so starostom navrhol, že tento rozdiel doplatí. Poslanci s danou  žiadosťou súhlasia 

a zároveň navrhujú, či by p. Chomišák  pristúpil  a bol by ochotný vymeniť tých 29 m
2
 za časť svojho pozemku 

pred obchodom BEMI, na ostrovček, ktorý by pomohol obci pri realizácii priechodu pre chodcov. Do budúceho 

OZ sa pripraví zámer na výmenu pozemku. 

Ako ďalšia žiadosť prišla na obecný úrad od p. Milana Rendeša, ktorý požiadal o kúpu pozemku na Zvonárskej 

ulici, ten by mal slúžiť dôchodcom ako oddychová zóna. K danej problematike sa vyjadrila občianka obce p. 

Juhásová, ktorá nesúhlasí s predajom, nakoľko v blízkosti pozemku sa nachádza studňa, ktorú postavil jej dedo 

spolu so susedmi, o studňu sa rodina p. Juhásovej stará a využíva ju, ulička na Zvonárskej ulici je úzka, dve autá 

sa tam len tak vymerajú a s nákladnými je to komplikované, v blízkosti je aj potok, na uličke už zažili aj 

povodeň, ak by sa situácia zopakovala hasičské auta by mali problém sa tam nedostať, v minulosti už bol záujem 

o odpredaj týchto pozemkov od iných občanov, no obec nesúhlasila s predajom. Taktiež p. Juhásová zdôraznila, 

že ak obec rozhodne o predaji pozemku, aj ona si podá žiadosť. Starosta poprosil poslancov o hlasovanie.      

Uznesenie č.29/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

neschvaľuje 

predaj pozemku na Zvonárskej ulici v Malom Kazimíri 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 0, Proti: 0, Zdržal sa: 5( Balog, Černej, Horňák, Kolesárová, 

Takáč), Nehlasoval:0  

 

Starosta informoval poslancov s ponukou od p. Dominika Semana, ktorý ponúkol obci odkúpenie rodinného 

domu na Majerskej ulici č. 110/4 v sume 8.000,- €. Starosta vysvetlil, aký problém pretrváva s pozemkom p. 

Semana a p. Karičkovej a taktiež informoval, že sťažnosť p. Ciberejovej už rieši Obvodný úrad životného 

prostredia, taktiež, že p. Ciberejovú, už zastupuje právnik, ktorý požiadal obec o predloženie dokladov, čo obec 

urobila, pre danú problematiku, p. Ciberejová je odhodlaná postúpiť danú vec na súd. Poslanci súhlasia s kúpou 

nehnuteľnosti.  

Uznesenie č.30/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

kúpu domu na Majerskej ulici č. 110/4 od p. Dominika Semana za 8.000,- € 



Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 0, Proti: 0, Zdržal sa: 5( Balog, Černej, Horňák, Kolesárová, 

Takáč), Nehlasoval:0  

Starosta oboznámil poslancov s plánovanou brigádou v našom parku,  chcel by  poprosiť aj našich občanov 

o pomoc pri čistení parku, termín brigády bude zverejnený na stránke obce a vyhlásený v našom rozhlase. 

Starosta obce informoval poslancov, že sme oslovili firmu, ktorá sa realizuje úpravou vody, nakoľko už vyše 10 

rokov sa voda do školskej jedálne donáša z obce Michaľany, cenová ponuka, ktorú sme dostali za zrealizovanie 

je cca 1 500,- €. Taktiež navrhol v bývalej MŠ v parku zrušiť odberné miesto, obec zbytočné platí za ističe, ktoré 

sa využívajú ráz ročné a to  pri slávnostiach, navrhuje prepojiť budovu obecného úradu s amfiteátrom, poslanci 

s daným návrhom súhlasia. 

Uznesenie č.31/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

zrušenie odberného miesta v bývalej materskej škôlke v parku 

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

0, Nehlasoval:0 

Poslanec p. Černej sa spýtal či plánuje obec pokračovať s chodníkmi, starosta obce sa vyjadril, že s realizáciou 

chodníkov počíta a však rád by počkal na vrátenie doposiaľ nevyplatenej čiastky z poslednej etapy chodníkov. 

Taktiež pripomenul, že by sme nafotili a zdokumentovali chyby a nedostatky, ktoré sa udiali pri realizácií 

posledných chodníkov, starosta to berie na vedomie a budúci týždeň zvolá komisiu, aby sa potrebné dokumenty 

pripravili a zdokumentovali. Taktiež navrhol, aby bol jedálny lístok ŠJ  zverejňovaný na stránke obce. 

Poslanec p. Balog upozornil na oplotenie cintorína v Malom Kazimíri, kde dochádza k zosúvaniu svahu, je 

potrebné tam urobiť čiastočné úpravy. 

Poslanci p. Černej a p. Horňák navrhujú zamerať sa aj na vedľajšie uličky v Kazimíri, na mnohých z nich stojí 

voda a sú na nich obrovské diery, autá majú na niektorých cestách problém s prejazdom, nižšie autá si šuchajú 

podvozky, aj tieto poznatky berie starosta obce na vedomie, zástupca obce navrhuje dať urobiť cenové ponuky 

na problémové uličky. 

K 10. bodu záver 

Starosta obce Bc. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil v čase 20.00 hod. 

 

Overovatelia zápisnice:                              

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

Bc. Katarína Kolesárová                             ........................................    

Zapisovateľka:       

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



   Uznesenie č. 23/2019 

                                                 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.02.2019  

K 3. bodu kontrola uznesení 

Obecného zastupiteľstva v Kazimíri 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č.9/2019 – 22/2019 

 

v Kazimíri zo dňa 26.02.2019 

 

                                                                      Uznesenie č. 24/2019 

                                                 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.02.2019  

K 4. bodu rozpočtové opatrenie 

Obecného zastupiteľstva v Kazimíri 

schvaľuje 

ozpočtové opatrenie 1/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

v Kazimíri zo dňa 26.02.2019 

 

 

 

                                                                      Uznesenie č. 25/2019 

                                                 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.02.2019  

K 5.bodu projektová dokumentácia materská škola a kultúrny dom 

Obecného zastupiteľstva v Kazimíri 

schvaľuje 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre materskú školu, kultúrny dom a základnú školu  

 

v Kazimíri zo dňa 26.02.2019 

 

 



                                                                      Uznesenie č. 26/2019 

                                                 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.02.2019  

K 6.bodu kamerový systém 

Obecného zastupiteľstva v Kazimíri 

schvaľuje 

zapojenie sa do výzvy na zníženie kriminality v obci rozšírením existujúcich kamerového systému v obci o 

ďalšie kamery 

 

v Kazimíri zo dňa 26.02.2019 

 

 

 

                                                                  Uznesenie č. 27/2019 

                                                 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.02.2019  

K 7. a 8.bodu multifunkčné ihrisko – detské ihrisko 

Obecného zastupiteľstva v Kazimíri 

schvaľuje 

zapojenie obce do výzvy na podporu rozvoja športu na rok 2019 realizáciou  projektu  Multifunkčné ihrisko 

 

v Kazimíri zo dňa 26.02.2019 

 

 

                                                                  Uznesenie č. 28/2019 

                                                 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.02.2019  

K 9.bodu doplnenie členov do komisie kultúry a športu 

Obecného zastupiteľstva v Kazimíri 

schvaľuje 

ďalších členov do komisii  a to: Mgr. Máriu Farkašovú, Radoslavu Hrabovskú, Bc. Rastislava Kolesára 

 

v Kazimíri zo dňa 26.02.2019 



 

 

                                                                  Uznesenie č. 29/2019 

                                                 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.02.2019  

K 10.bodu rôzne 

Obecného zastupiteľstva v Kazimíri 

neschvaľuje  

predaj pozemku na Zvonárskej ulici v Malom Kazimíri 

 

v Kazimíri zo dňa 26.02.2019 

 

Uznesenie č. 30/2019 

                                                 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.02.2019  

K 10.bodu rôzne 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

kúpu domu na Majerskej ulici č. 110/4 od p. Dominika Semana za 8.000,- € 

 

v Kazimíri zo dňa 26.02.2019 

 

 

                                                                  Uznesenie č. 31/2019 

                                                 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.02.2019  

K 10.bodu rôzne 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

zrušenie odberného miesta bývalej materskej škôlky v parku 

 

v Kazimíri zo dňa 26.02.2019 

 


