
                                                               Zápisnica 

      z 8.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 09.12.2019                                          

                   

Prítomní:   

Starosta obce:                          Bc. Tomáš Toma 

Zástupca starostu:                  Jozef Takáč 

 

Poslanci obecného OZ:           Bc. Stanislav Balog                                                                                                                                       

                                                  Ing. Michal Černej 

                                                  Mikuláš Horňák 

                                                  Ružena Lukčíková  

 

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. Plnenie rozpočtu k 30.09.2019 

6. Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

7. Odmena hlavnej kontrolórky obce – prerokovanie 

8. Plat starostu – prerokovanie 

9. Žiadosť o NFP – Zníženie energetickej náročnosti  verejných budov – prerokovanie 

10. Individuálna výročná správa 

11. Audit za rok 2018 – prerokovanie 

12. Návrh – Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady č.1/2019 – prerokovanie 

13. Návrh –Dodatok  č. 1/2019 k  Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kazimír č. 2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kazimír – prerokovanie 

14. Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. 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. 

 



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

zápisnice 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

 

K 3.bodu schválenie programu 

 

Všetci prítomní poslanci vopred obdŕžali pozvánku a tak starosta obce vyzval poslancov na odhlasovanie návrhu 

programu zasadnutia OZ.  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

program zasadnutia 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

 

 

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce poveril svojho zástupcu, aby previedol kontrolu uznesení  z predchádzajúceho OZ č.68/2019 – 

75/2019. Zástupca starostu skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené. 

Uznesenie č. 76/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 68/2019 – 75/2019 z predchádzajúceho zasadnutia 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 5. bodu plnenie rozpočtu k 30.09.2019 

 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plnením rozpočtu k 30.09.2019. 

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. 77/2019 

Obecné zastupiteľstvo   



berie na vedomie 

plnenie rozpočtu k 30.09.2019 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

 

K 6. bodu prerokovanie rozpočtových opatrení 

 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami     

26/2019-32/2019. Kontrolórka obce prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtovom opatrení.  

Rozpočtové opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

Uznesenie č. 78/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie  

rozpočtové opatrenia 26/2019, 27/2019, 28/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019 a  32/2019 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 7. bodu odmena hlavnej kontrolórky obce – prerokovanie 

 

Starosta obce navrhol poslancom odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30%, nakoľko je veľmi 

spokojný s jej prácou a prístupom . Odmena sa vypočíta zo súčtu platov za rok 2019. Nakoľko kontrolórka už 

dostala v auguste odmenu, táto bude pozostávať z 10% z platu za marec 2019 a 30% zo súčtu platov za mesiace     

apríl – december 2019. Poslanci s návrhom súhlasili.  

 

Uznesenie č. 79/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 10% z platu za marec 2019 a 30% zo súčtu platov za mesiace          

apríl – december 2019.  

 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 8. bodu plat starostu – prerokovanie 

 

Zástupca starostu navrhol poslancom zvýšenie platu starostovi vo výške 40% , poslanci s jeho návrhom súhlasili 

a odsúhlasili zvýšenie platu s  účinnosťou od 01.12.2019. 

 

Uznesenie č. 80/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

určuje 



plat starostovi obce Kazimír Bc. Tomášovi Tomovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: ako súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za r. 2018 a násobku podľa § 4 ods. 1. zvýšený o 40 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších 

predpisov s účinnosťou od 1.12.2019 s prihliadnutím na výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom 

hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho roka.  

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 9.bodu žiadosť o NFP – Zníženie energetickej náročnosti  verejných budov – prerokovanie 

 

Starosta obce informoval poslancov, že opäť vyšla výzva – 2 kolo na zníženie energetickej náročnosti  verejných 

budov – Kultúrny dom, do ktorej sme sa už zapájali, ale projekt nebol schválený.  Projektová dokumentácia je tá 

istá, tak sa pýtam páni poslanci na Váš názor, či sa opäť zapojíme do uvedenej výzvy, poslanci súhlasili so 

zapojením sa do tejto výzvy. 

 

Uznesenie č. 81/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  

zapojenie sa do výzvy na zníženie energetickej náročnosti  verejných budov 

 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 10. bodu individuálna výročná správa 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom individuálnu výročnú správu za rok 2018, poslanci ju zobrali na 

vedomie, individuálna výročná správa tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.  

 

Uznesenie č. 82/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie  

individuálna výročná správu za rok 2018 

 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 11. bodu audit za rok 2018 - prerokovanie 

 

Audit účtovnej jednotky za rok 2018 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. 83/2019 

Obecné zastupiteľstvo   



berie na vedomie  

správu audítora za rok 2018 

  

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

  

K 12. bodu Návrh – Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady č. 1/2019 – prerokovanie 

 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN obce Kazimír č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady bol v čase od 18.10.2019 do 02.11.2019  zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

na pripomienkovanie. K dnešnému dňu neboli zo strany poslancov a verejnosti podané žiadne pozmeňujúce 

pripomienky. Poslanec Michal Černej sa pýtal, koľko má obec  neplatičov DzN a TKO, poslanci odporúčajú 

zaviesť exekúcie na neplatičov. Starosta informoval poslancov, že triedenie odpadu v obci je na veľmi nízkej 

úrovni a je potrebné niečo s tým robiť. V prípade, že občania nebudú triediť odpad, môžu sa poplatky za vývoz 

TKO v nasledujúcom roku znova zvýšiť. VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady poslanci schválili a je prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 84/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady č. 1/2019 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 13. bodu Návrh –Dodatok  č. 1/2019 k  Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kazimír č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kazimír – 

prerokovanie 

 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Kazimír č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi bol v čase od 18.10.2019 do 02.11.2019 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 

obce na pripomienkovanie. K dnešnému dňu neboli zo strany poslancov a verejnosti podané žiadne pozmeňujúce 

pripomienky. Dodatok č. 1/2019 k  VZN obce Kazimír č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi poslanci schválili a je prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 85/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje  

Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kazimír č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

 

 



K 14. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

 

Starosta obce informoval poslancov, že obec dostala ponuku od p. Jána Labanca na  kúpu hasičského auta, keďže 

v obci nám vznikol dobrovoľný hasičský zbor.   Poslanci s touto ponukou nesúhlasili.  

 

Uznesenie č. 86/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

neschvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kúpu hasičského auta  

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 15. bodu rôzne 

 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku o prednesenie  návrhu - plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020, 

hlavná kontrolórka  prečítala poslancom jednotlivé body a poslanci ho zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 87/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

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

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 16.bodu diskusia 

 

Starosta obce informoval poslancov, že 22.02.2020 sa bude konať ples a týmto ich aj srdečné pozýva. 

 

K 17. bodu záver 

 

Starosta obce  Bc. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial im krásne prežitie vianočných 

sviatkov. Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo v čase 18.30h. 

 

Overovatelia zápisnice:                              

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

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

Zapisovateľka:       

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

                                                

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uznesenie č. 76/2019 

                                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 4. bodu kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 68/2019 – 75/2019 z predchádzajúceho zasadnutia 

 

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma  

                                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

                                                                      Uznesenie č. 77/2019 

                                        z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 5. bodu plnenie rozpočtu k 30.09.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu k 30.09.2019 

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma  

                                                                                                                                  starosta obce 

 

                                                                Uznesenie č. 78/2019 

                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 6. bodu prerokovanie rozpočtových opatrení 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri 

berie na vedomie  

rozpočtové opatrenia 26/2019, 27/2019, 28/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019 a  32/2019 

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma 

                                                                                                                                  starosta obce  



                                                                      Uznesenie č. 79/2019 

                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 7. bodu odmena hlavnej kontrolórky obce – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri  

schvaľuje 

odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 10% z platu za marec 2019 a 30% zo súčtu platov za mesiace 

apríl – december 2019.  

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma  

                                                                                                                                  starosta obce  

 

                                                                      Uznesenie č. 80/2019 

                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 8. bodu plat starostu – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

určuje  

plat starostovi obce Kazimír Bc. Tomášovi Tomovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: ako súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za r. 2018 a násobku podľa § 4 ods. 1. zvýšený o 40 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších 

predpisov s účinnosťou od 1.12.2019 s prihliadnutím na výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom 

hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho roka.  

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma  

                                                                                                                                  starosta obce  

 

                                                                      Uznesenie č. 81/2019 

                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 9.bodu žiadosť o NFP – Zníženie energetickej náročnosti  verejných budov – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri 

schvaľuje  

zapojenie sa do výzvy na zníženie energetickej náročnosti  verejných budov – Kultúrny dom v obci Kazimír 

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma  

                                                                                                                                  starosta obce   



                                                                Uznesenie č. 82/2019 

                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 10. bodu individuálna výročná správa 

 

Obecné zastupiteľstvo  vKazimíri 

berie na vedomie  

individuálna výročná správu za rok 2018 

 

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma  

                                                                                                                                  starosta obce  

 

 

 

                                                                      Uznesenie č. 83/2019 

                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 11. bodu audit za rok 2018 - prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri 

berie na vedomie  

správu audítora za rok 2018 

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma 

                                                                                                                                  starosta obce  

 

 

 

 

                                                                      Uznesenie č. 84/2019 

                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 12. bodu Návrh – Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady č. 1/2019 – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady č. 1/2019 

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma 

                                                                                                                                  starosta obce  



                                                                     Uznesenie č. 85/2019 

                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 13. bodu Návrh –Dodatok  č. 1/2019 k  Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kazimír č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kazimír – 

prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri 

schvaľuje  

Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kazimír č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma  

                                                                                                                                  starosta obce  

 

                                                                      Uznesenie č. 86/2019 

                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

K 14. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri 

neschvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kúpu hasičského auta  

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma  

                                                                                                                                  starosta obce  

  

 

                                                                      Uznesenie č. 87/2019 

                                 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 09.12.2019  

 

K 15. bodu rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri 

berie na vedomie 

návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

 

V Kazimíri zo dňa 09.12.2019                                                                               Bc. Tomáš Toma 

                                                                                                                                  starosta obce  

  


