
                                                               Zápisnica 

      zo 9.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 24.02.2020                                        

                   

Prítomní:   

Starosta obce:                          Bc. Tomáš Toma 

 

Poslanci obecného OZ:           Bc. Stanislav Balog                                                                                                                                      

                                                  Mikuláš Horňák 

                                                  Bc. Katarína Kolesárová 

                                                  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. Stanovisko k návrhu rozpočtu r. 2020-2022 
6. Návrh rozpočtu r. 2020- 2022- prerokovanie 
7. Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 
8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – starosta 

obce 
9. Výzva – Úrad vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – prerokovanie 
10. Výzva – Poskytnutie dotácie regionálneho príspevku – prerokovanie 
11. Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. 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 4 a OZ je uznášania schopné, neprítomní poslanci 
sa vopred ospravedlnili z rôznych dôvodov.  



 

K 2. bodu určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ruženu Lukčíkovú a Bc. Katarínu Kolesárovú, za zapisovateľku     
Ing. Helenu Pavayovú. 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

určenie za overovateľov zápisnice Ruženu Lukčíkovú a Bc. Katarínu Kolesárovú a Ing. Helenu Pavayovú za 
zapisovateľku zápisnice 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 ( Balog, Horňák, Lukčíková, Kolesárová), 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,  poslanec Balog navrhol pridanie ďalšieho bodu programu - odmena pre poslanca 
Černeja, ohľadom zverejňovania dokumentov na webstránke obce. Odpovedal starosta obce,  tento bod bude 
zahrnutý do programu ďalšieho zastupiteľstva. Obecný úrad  pripraví dodatok k zásadám odmeňovania 
poslancov so zapracovaním navrhovanej odmeny. Následne  poslanci  odsúhlasili navrhovaný program 
zasadnutia OZ.  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

program zasadnutia 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za:  (Balog, Horňák, Lukčíková, Kolesárová), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
 
 
K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce prečítal kontrolu uznesení  z predchádzajúceho OZ č.76/2019 – 87/2019 a skonštatoval, že všetky 
uznesenia sú splnené. 

Uznesenie č. 88/2020 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 76/2019 – 87/2019 z predchádzajúceho zasadnutia 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Horňák, Lukčíková, Kolesárová), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
 
K 5. bodu stanovisko k návrhu rozpočtu r. 2020-2022 
 



Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku, ktorá vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 
a roky 2021- 2020, pri zostavení rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného plnenia za rok 2019 a roky 2018 a 2017, 
návrh bol zverejnený po dobu 15 dní, informovala poslancov o rozpočte v jednotlivých položkách, ktoré sú 
v rozpočte. Poslanci stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie. 
 
 
Uznesenie č. 89/2020 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2020- 2022 

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

 
 
K 6. bodu návrh rozpočtu r. 2020- 2022- prerokovanie 
 
Starosta obce poprosil kontrolórku, aby predniesla návrh rozpočtu, kontrolórka predniesla návrh rozpočtu. 
Poslanci navrhli a starosta obce požiadal  poslancov o opätovné odsúhlasenie finančných prostriedkov 
z rezervného fondu na konvektomat a umývačku riadu, nakoľko sa to už nestihlo zrealizovať minulý rok, taktiež 
predniesol návrh o uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na detské ihrisko a na dokončenie 
priestorov budúceho obecného úradu a základnej školy. Poslanci jednotlivé zmeny, ktoré boli v predkladanom 
 rozpočte navrhnuté odsúhlasili. Poslanci rozpočet na rok 2020 schválili a na roky 2021 a 2022 vzali na vedomie.  
 
Uznesenie č. 90/2020 

Obecné zastupiteľstvo  

a) schvaľuje 

 

návrh rozpočtu obce Kazimír na rok 2020, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

b) berie na vedomie 

návrh rozpočtu obce Kazimír na rok 2021 a 2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

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

 

K 7. bodu plnenie rozpočtu k 31.12.2019 
 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plnením rozpočtu k 31.12.2019. 
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. 91/2020 

Obecné zastupiteľstvo  



berie na vedomie 

plnenie rozpočtu k 31.12.2019 

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

K 8. bodu oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – 
starosta obce 

Starosta obce odovzdal poslancom svoje oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
verejného funkcionára. 

Uznesenie č. 92/2020 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 

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

 

K 9. bodu výzva – Úrad vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – prerokovanie 
 
Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou zapojenia sa do výzvy  - Úradu vlády Slovenskej republiky pre 
investície a informatizáciu, kde by obec žiadala peniaze na multifunkčné ihrisko. Poslanci s danou výzvou 
súhlasia a schválili zapojenie sa do nej. 
 
Uznesenie č. 93/2020 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

zapojenie sa do výzvy - Úradu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na realizáciu projektu 
– multifunkčné ihrisko 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Horňák, Lukčíková, Kolesárová), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

K 10. bodu výzva – Poskytnutie dotácie regionálneho príspevku – prerokovanie 

Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou zapojenia sa do výzvy  - Poskytnutie dotácie - regionálneho 
príspevku, kde by obec Kazimír žiadala peniaze na rekonštrukciu domu smútku. Poslanci s danou výzvou 
súhlasia a schválili zapojenie sa do nej. 

 
Uznesenie č. 94/2020 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 



zapojenie sa do výzvy - Poskytnutie dotácie - regionálneho príspevku na realizáciu rekonštrukcie domu smútku 

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

 

 

K 11. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 
 
Starosta obce požiadal  poslancov  tak ako bolo schváleného v navrhovanom rozpočte o opätovné odsúhlasenie 
finančných prostriedkov z rezervného fondu na konvektomat a umývačku riadu, nakoľko sa to už nestihlo 
zrealizovať minulý rok, taktiež o schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na detské 
ihrisko a na dokončenie priestorov budúceho obecného úradu a základnej školy. Poslanci starostov návrh 
odsúhlasili . 
 

Uznesenie č. 95/2020 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu: 

a) vo výške 9 000,- € na nákup  konvektomatu a umývačky riadu do kuchyne školskej jedálne 

b) vo výške 2 500,- € na prerobenie toaliet v budove terajšieho obecného úradu pre základnú školu 

c) vo výške 15 000,- € na dokončenie priestorov budúceho obecného úradu v budove kultúrneho domu 

d) vo výške 20 000,- € na zrealizovanie detského ihriska vo Veľkom Kazimíri 

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

 

K 12. bodu rôzne 

Starosta obce informoval poslancov o sťažnosti, ktorú obdŕžal obecný úrad od občianky, ktorá nesúhlasí s novým 
VZN obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č.1/2019, kde žiada 
obec, aby sa aj naďalej vyvážali aj nádoby s väčším objemom ( 240l).  

K 13. bodu diskusia 

Starosta obce: 

- informoval s ponukou, ktorú obdŕžala obec a to na výmenu terajších svietidiel  za LED svietidlá, poslankyňa 
Lukčíková navrhla, či by nebolo pre obec efektívnejšie vymeniť za solárne svietidlá, poslanci o danom návrhu 
porozmýšľajú.  

- informoval, že v najbližšej dobe obec vykoná odstraňovanie náletových drevín v katastrálnom území  Veľký 
Kazimír. 

- ukázal poslancom nákres autobusových zastávok 



 

K 13. bodu záver 
 
Starosta obce  Bc. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a obecné zastupiteľstvo  ukončil v čase 
20.00h 
 

 

Overovatelia zápisnice:                              

Bc. Katarína Kolesárová                          ........................................                                                                                                                                                                                
Ružena Lukčíková                                  ...................................... 

Zapisovateľka:       

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

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                         
Uznesenie č. 88/2020 

                                                 z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 24.02.2020  

K 4. bodu kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 76/2019 – 87/2019 z predchádzajúceho zasadnutia 

 

 

V Kazimíri zo dňa 24.02.2020                                                                               Bc. Tomáš Toma 
                                                                                                                                  starosta obce 
 

 

 

 

 

                                                                Uznesenie č. 89/2020 

                              z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 24.02.2020  

 

K 5. bodu stanovisko k návrhu rozpočtu r. 2020-2022 
 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri 

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020- 2022 

 

 

V Kazimíri zo dňa 24.02.2020                                                                               Bc. Tomáš Toma 
                                                                                                                                  starosta obce 
 

 

 

 



                                                                Uznesenie č. 90/2020 

                              z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 24.02.2020  

K 6. bodu návrh rozpočtu r. 2020- 2022- prerokovanie 
 
Obecné zastupiteľstvo  

a) schvaľuje 

 

návrh rozpočtu obce Kazimír na rok 2020, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

b) berie na vedomie 

návrh rozpočtu obce Kazimír na rok 2021 a 2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 

V Kazimíri zo dňa 24.02.2020                                                                               Bc. Tomáš Toma 
                                                                                                                                  starosta obce 
 

 

 

                                                                Uznesenie č. 91/2020 

                                 z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 24.02.2020  

 
K 7. bodu plnenie rozpočtu k 31.12.2019 
 
Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu k 31.12.2019 

 

 

V Kazimíri zo dňa 24.02.2020                                                                               Bc. Tomáš Toma 
                                                                                                                                  starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Uznesenie č. 92/2020 

                                 z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 24.02.2020  

 

K 8. bodu oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – 
starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 

 

V Kazimíri zo dňa 24.02.2020                                                                               Bc. Tomáš Toma 
                                                                                                                                  starosta obce 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                      Uznesenie č. 93/2020 

                                 z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 24.02.2020  

 
K 9. bodu výzva – Úrad vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – prerokovanie 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

schvaľuje 

zapojenie sa do výzvy - Úradu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na realizáciu projektu 
– multifunkčné ihrisko 
 

V Kazimíri zo dňa 24.02.2020                                                                               Bc. Tomáš Toma 
                                                                                                                                  starosta obce  

 

   

 

 

 

 



 

                                                                     Uznesenie č. 94/2020 

                                 z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 24.02.2020 

 
K 10. bodu výzva – Poskytnutie dotácie regionálneho príspevku – prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri 

schvaľuje  

zapojenie sa do výzvy - Poskytnutie dotácie - regionálneho príspevku na realizáciu rekonštrukcie domu smútku 

 

 

 

V Kazimíri zo dňa 24.02.2020                                                                               Bc. Tomáš Toma 
                                                                                                                                  starosta obce  
 
 
 
 
 
                                                                  Uznesenie č. 95/2020 

                                 z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 24.02.2020 

 
 
K 11. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu: 

a) vo výške 9 000,- € na nákup  konvektomatu a umývačky riadu do kuchyne školskej jedálne 

b) vo výške 2 500,- € na prerobenie toaliet v budove terajšieho obecného úradu pre základnú školu 

c) vo výške 15 000,- € na dokončenie priestorov budúceho obecného úradu v budove kultúrneho domu 

d) vo výške 20 000,- € na zrealizovanie detského ihriska vo Veľkom Kazimíri 

 
 
V Kazimíri zo dňa 24.02.2020                                                                               Bc. Tomáš Toma 
                                                                                                                                  starosta obce  
 
 
 
 
 



 
 


