
                                                       

      z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 08.04.2019               

                  

Prítomní:  

Starosta obce:                        Bc. Tomáš Toma

Zástupca starostu:                 Jozef Takáč

Poslanci obecného OZ:          Bc. Stanislav Balog                                                                                                     

                                                 Ing. Michal Černej

                                                 Mikuláš Horňák

                                                 Bc. Katarína Kolesárová

                                                 Ružena Lukčíková

                                                                                                   

Hlavná kontrolórka obce:      Ing. Ingrid Grimlingová

Referentky obecného úradu: Ing. Katarína Tomková

                                                  Ing. Helena Pavayová

Verejnosť:                               Ing. Radoslav  Rendeš

                                                  Mgr. Stanislava Serbinová

                                                  Bc. Mária Juhásová

                                                  Stanislav Munčák

                                                  Marián Džupin

PROGRAM:    

1. Otvorenie zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Rozpočtové opatrenia

5. Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

6. Oznámenie  funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce - prerokovanie



7. Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov ( zatepľovanie kultúrneho domu) - prerokovanie

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. 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 zasadnutia

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

Následné pán starosta  navrhol zmenu programu, kde doplnil program o ďalšie 4 body  – Zriadenie sociálneho 
podniku, Dlhodobý  prenájom pozemku, Kúpa rodinného domu na Majerskej ulici, Výzva kamerový systém

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za zmenu programu. Poslanci hlasovaním pozmenený program 
schválili. 

Obecné zastupiteľstvo

 schvaľuje 

 pozmenený program 

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

PROGRAM:    

1. Otvorenie zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Rozpočtové opatrenia

5. Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

6. Oznámenie  funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce - prerokovanie

7. Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov ( zatepľovanie kultúrneho domu) – prerokovanie

8. Zriadenie sociálneho podniku



9. Dlhodobý prenájom pozemku  – uznesenie o nájme

10. Kúpa rodinného domu

11. Výzva kamerový systém

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Záver

Uznesenie č. 32/2019

Obecné zastupiteľstvo 

 schvaľuje

 doplniť a upraviť program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri zo dňa 08.04.2019

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

K     2. bodu určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Bc. Stanislav Balog a Ružena Lukčíková, za zapisovateľku Ing. 
Helena Pavayová

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie 

určenie Bc. Stanislava Baloga a Ruženu Lukčíkovú za overovateľov a Ing. Helenu Pavayovú za zapisovateľku 
zápisnice.

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

K 3.bodu kontrola uznesení

Starosta obce poveril svojho zástupcu k prečítaniu uznesení  z predchádzajúceho OZ č.23/2018 – č.31/2018

Uznesenie č. 33/2019

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 23/2019 – č. 31/2019 z predchádzajúceho zasadnutia 

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

K 4. bodu rozpočtové opatrenia

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami 2/2019-
7/2019.  Kontrolórka  predniesla  poslancom  a vysvetlila  jednotlivé  položky  v rozpočtových  opatreniach 
a informovala ich o úpravách, ktoré v nich nastali. Poslanci vzali rozpočtové opatrenia č. 2 – 6/2019 na vedomie 
a rozpočtové opatrenie č. 7/2019 schválili.



Uznesenie č. 34/2019

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

rozpočtové opatrenia 2/2019,  3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

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

Uznesenie č. 35/2019

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

rozpočtové opatrenia 7/2019,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

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

K     5. bodu ročná správa o     kontrolnej činnosti za rok 2018

Kontrolórka obce Ing. Ingrid Grimlingová predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2018

Uznesenie č. 36/2019

Obecné zastupiteľstvo 

berie  na vedomie

 ročnú správu o kontrolnej činnosti  za rok 2018

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

   K     6. bodu oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a     majetkových pomerov starostu obce- prerokovanie

Starosta obce Bc. Tomáš Toma odovzdal poslancom  svoje majetkové priznanie a majetkové priznanie bývalého 
pána starostu Jozefa Tomu.

Uznesenie č. 37/2019

Obecné zastupiteľstvo 

berie  na vedomie 

odovzdanie majetkových priznaní 

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

K     7. bodu zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov ( zatepľovanie kultúrneho domu) – 
prerokovanie

Starosta obce informoval poslancov o výzve na zvýšenie energetickej  účinnosti verejných  budov, o ktorú by 
chcel  požiadať  a dať  do  poriadku  Kultúrny  dom,  urobiť  kompletnú  výmenu  kúrenia,  odizolovanie  strechy,  
medzi podlažia , vo výzve sú presne špecifikované položky, ktoré do nej spadajú s viacerými projektantmi sme 



prekonzultovali, aké by bolo najvýhodnejšie a najefektívnejšie  kúrenie do KD, zhodli sa na radiátoroch, iné 
úpravy by už boli veľmi nákladné, vyžadovali by vyjadrenie statikov a posudky k nim. Výzva siaha do sumy 
200 000 eur a spolufinancovanie je tu 5%, poslanci súhlasia s danou výzvou. Starosta obce vyzval poslancov, k 
schváleniu prípravy projektovej dokumentácie do výšky  6 000,- €.

Uznesenie č.38/2019

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

a) zapojenie sa do výzvy na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov

b) vypracovanie projektovej dokumentácie na uvedenú výzvu do 6 000,- €

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

 8.bodu zriadenie sociálneho podniku 

Starosta obce predniesol poslancov prospekt o sociálnom podniku a taktiež informoval poslancov o výhodách, 
ktoré môže obec mať, ak má v obci aktívny sociálny podnik, nakoľko v obci už pretrváva problém s údržbou 
verejných priestranstiev z dôvodu nízkeho počtu aktivačných pracovníkov aj tento problém by bol do budúcna 
vyriešený, zámer sociálneho podniku je veľmi široký, všetky vekové kategórie ako aj ľudia s rôznym vzdelaním, 
či zdravotným znevýhodnením môžu byť pre obec prínos. 

Uznesenie č.39/2019

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

zriadenie sociálneho podniku v obci Kazimír

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

K     9. bodu dlhodobý prenájom pozemku – uznesenie o     nájme

Starosta obce informoval poslancov o možností dlhodobého prenájmu pozemku parcela číslo 254 (bývalá stará 
strelnica),   nakoľko  obec  nemá  žiadne  kompostovisko,  starosta  obce  oslovil  právneho  zástupcu  majiteľa 
pozemku a dohodli  sa na dlhodobom prenájme pozemku a to na 20r s ročnou sumou za 1ha 25eur.  Verejné 
kompostovisko  musí  spĺňať  viaceré  kritéria,  pozemok musí  byť  majetkom obce  alebo  obec  ho  musí   mať  
v dlhodobom prenájme,  musí mať oplotenie z každej strany,  musí byť  mimo záplavovej  oblasti  a musí mať 
správcu, ktorí zodpovedá za prevádzku.  

Uznesenie č.40/2019

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

dlhodobý prenájom pozemku na parcele číslo register E 258/4 v katastri Veľký Kazimír na zriadenie 
kompostoviska v obci

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



K     10.bodu kúpa rodinného domu

Tak ako už bolo spomínané na minulom zastupiteľstve, obec sa rozhodla odkúpiť rodinný dom p. Semana na 
Majerskej  ulici,  k tomu však  potrebujeme  schválenie   finančných  prostriedkov  na  kúpu,  starosta  preto  dal 
hlasovať,  či  suma  8000€  sa  zoberie  z rezervného  účtu  obce.  Poslanci  súhlasia  s použitím   finančných 
prostriedkov  z rezervného fondu na kúpu uvedenej nehnuteľnosti.

Uznesenie č.41/2019

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 8 000,- € na kúpu domu na ulici Majerskej  
s.č. 110/4 v katastri obce Veľký Kazimír.

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

K     11.bodu výzva kamerový systém

Starosta obce informoval opäť poslancov, že dňa 29.03.2019 vyšla ďalšia výzva na kamerový systém, keďže  
obec  sa  už  do jednej  výzvy zapojila  starosta  nechal  rozhodnutie  na  poslancov,  poslanci  súhlasia  aj  s touto 
výzvou, na koľko obec potrebuje ďalšie kamery kvôli bezpečnosti a nekalým praktikám občanov. 

Uznesenie č.42/2019

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

zapojenie sa do výzvy na ďalší kamerový systém vyhlásenej dňa 29.3.2019

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

K 12.bodu rôzne

Starosta predložil poslancom cenové ponuky na opravu vedľajších uličiek v Kazimíri, sú dve možnosti opráv 
buď sa obec pustí do klasickej asfaltovej úpravy,  kde sa nanesie nová vrstva asfaltu alebo máme ponuku od 
firmy Bitunová, ktorá vykonáva úpravu poškodených komunikácií   tryskovou metódou. Poslanci zahlasovali za 
tryskovú metódu.

Uznesenie č.43/2019

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

opravu vedľajších uličiek tryskovou metódou od firmy Bitunová s.r.o.

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 5( Balog, Horňák, Kolesárová, Lukčíková, Takáč), Proti: 0, Zdržal 
sa: 1( Černej), Nehlasoval:0 

Starosta obce informoval poslancov, že obci vznikne vecné bremeno na Majerskej ulici, kde bude zrealizovaný 
odvodňovací kanál. Taktiež informoval poslancov, že žumpa v areáli starého obecného úradu je už funkčná.



Poslanci obci sa opäť vrátili k téme chodníky, komisia verejného poriadku zdokumentovala všetky nedostatky 
a chyby a pripravila fotodokumentáciu, starosta obce ich informoval, že čakáme na kontrolu chodníkov z PPA.

K     13.bodu diskusia

Občianka obce Stanislava Serbinová poďakovala starostovi za skrášlenie parku a predniesla viac inovatívnych 
návrhov  ohľadom rozvoja  obce  –  zriadenie  sociálneho  podniku,  založenie  občianskeho  združenia,  či  obec 
neuvažuje o participatívnom rozpočte.

Odpovedal starosta obce, aktuálne obec zriadila občianske združenie a rozbehnutie agendy ohľadom sociálneho 
podniku sa dnes prerokovalo  na zasadnutí.  Časom obec  uvažuje aj  o  participatívnom rozpočte,  najprv však 
chceme, aby fungovala obecné komunita, ktorej bude záležať na rozvoji obci  a ktorá sa aj bude zapájať do 
rôznych aktivít. 

Zástupca obce Jozef Takáč, navrhol poslancom, aby obec zakúpila obecné auto, poslanci sa zhodli, že sa budú 
týmto návrhom priebežne zaoberať.

Poslankyňa Ružena Lukčíková navrhla uvažovať o realizácií makety bývalého kaštieľa v centrálnej časti obce, 
osloviť potencionálnych dodávateľov na realizáciu tohto návrhu. 

 K     14. bodu záver

Starosta obce Bc. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil v čase 20.00h

Overovatelia zápisnice:                             

Bc. Stanislav Balog                                   ........................................                                                                           
Ružena Lukčíková                                     ........................................   

Zapisovateľka:       

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

                                                                                                                                                                                      



                          

Uznesenie č. 32/2019

                                           z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

K     1. bodu otvorenie zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

 schvaľuje

 doplniť a upraviť program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri zo dňa 08.04.2019 

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019

                                        

Uznesenie č. 33/2019 

                                                 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

K 3.bodu kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

berie  na vedomie

kontrolu plnenia uznesení č. 23/2019 – č. 31/2019 z predchádzajúceho zasadnutia

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019

Uznesenie č. 34/2019 

                                                 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

K 4. bodu rozpočtové opatrenia

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

 berie na vedomie

rozpočtové opatrenia 2/2019,  3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019



   Uznesenie č. 35/2019 

                                                 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

K 4. bodu rozpočtové opatrenia

Uznesenie č. 35/2019

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

rozpočtové opatrenia 7/2019,  ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

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

                                                                                  Uznesenie č. 36/2019 

                                                 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

K     5. bodu ročná správa o     kontrolnej činnosti za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

 berie  na vedomie

 ročnú správu o kontrolnej činnosti  za rok 2018

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019

                                                                                   Uznesenie č. 37/2019 

                                                 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

   K     6. bodu oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a     majetkových pomerov starostu obce- prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo

 berie  na vedomie 

odovzdanie majetkových priznaní  

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019



                                                                                   Uznesenie č. 38/2019 

                                                 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

 K     7. bodu zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov ( zatepľovanie kultúrneho domu) – 
prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

a) zapojenie sa do výzvy na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov

b) vypracovanie projektovej dokumentácie na uvedenú výzvu do 6 000,- €

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019

                                                                                   Uznesenie č. 39/2019 

                                                 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

K 8.bodu zriadenie sociálneho podniku 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

zriadenie sociálneho podniku v obci Kazimír

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019

                                                                                   Uznesenie č. 40/2019 

                                                 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

 K     9. bodu dlhodobý prenájom pozemku – uznesenie o     nájme

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

dlhodobý prenájom pozemku na parcele číslo register E 258/4 katastri Veľký Kazimír na zriadenie 
kompostoviska v obci

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019



                                                                              Uznesenie č. 41/2019 

                                                 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

K     10.bodu kúpa rodinného domu

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 8 000,- € na kúpu domu na ulici Majerskej  
s.č. 110/4 v katastri obce Veľký Kazimír.

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019

                                                                              Uznesenie č. 42/2019 

                             z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

K     11.bodu výzva kamerový systém

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

zapojenie sa do výzvy na ďalší kamerový systém vyhlásenej dňa 29.3.2019

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019

                                                                              Uznesenie č. 43/2019 

                             z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.04.2019

K 12.bodu rôzne

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje

opravu vedľajších uličiek tryskovou metódou od firmy Bitunová s.r.o.

V Kazimíri zo dňa 08.04.2019


