
                                                               Zápisnica 

      z 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 10.06.2019                                         

                   

Prítomní:   

Starosta obce:                        Bc. Tomáš Toma 

Zástupca starostu:                 Jozef Takáč 

 

Poslanci obecného OZ:          Ing. Michal Černej 

                                                 Mikuláš Horňák 

                                                 Bc. Rastislav Kolesár  

                                                 Bc. Katarína Kolesárová 

                                                                                                   

Hlavná kontrolórka obce:      Ing. Ingrid Grimlingová 

Referentky obecného úradu: Ing. Katarína Tomková 

                                                  Ing. Helena Pavayová 

Verejnosť:                                Vojtech Toth 

 

PROGRAM:   

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Stanovisko k záverečnému účtu 

5. Záverečný účet  

6. Plán kontrolnej činnosti - 2 polrok 

7. Všeobecné záväzné nariadenia – Školská jedáleň 

8. Všeobecné záväzné nariadenia –  o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci 

9. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu vo veciach starostlivosti o životné prostredie 
medzi mestom Trebišov a obcou Kazimír. 

10. Výzva číslo III Prezídia Policajného zboru –  zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie - prerokovanie 
11. Rôzne 

12. 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 (Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč), Proti: 0, Zdržal 
sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 2. bodu určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Michal Černej a Bc. Rastislav Kolesár, za zapisovateľku Ing. 
Helena Pavayová 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

určenie Ing. Michala Černeja a Bc. Rastislava Kolesára za overovateľov a Ing. Helenu Pavayovú za 
zapisovateľku zápisnice 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5(Černej, Horňák, Kolesár, 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.32/2018 – 
43/2019. Zástupca starostu skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené. 

Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 32/2019 – 43/2019 z predchádzajúceho zasadnutia 

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

 

 K 4. bodu stanovisko k záverečnému účtu 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov so stanoviskom k záverečnému  účtu. 
Kontrolórka obce prečítala a podrobné vysvetlila poslancom jednotlivé body v záverečnom účte. Poslanci prijali 
stanovisko k záverečnému účtu a zároveň navrhujú zaviesť do budúcna možnosť splátkového kalendára pri 



nedoplatkoch na daniach a TKO alebo možnosťou odpracovania - hodinová mzda, taktiež sa uvažuje, že 
dlhodobé nedoplatky si obec bude vymáhať súdnou cestou.   

Uznesenie č.45/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

berie  na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018 

 

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

 

K 5.bodu záverečný účet  

Hlavná kontrolórka obce predniesla Záverečný účet obce za rok 2018. Poslanci k nemu nemali žiadne 
pripomienky a záverečný účet schválili. Záverečný účet tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

Uznesenie č.46/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

a) schvaľuje 

Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) potvrdzuje 

Schodok rozpočtu v sume – 46 256,86 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 
10 706,78 EUR vysporiadať: 

- z rezervného fondu                               56 963,64 EUR 

zostatok finančných operácií v sume 108 535, 72 EUR, použiť na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  56 963,64 EUR 

c) schvaľuje 
zostatok finančných operácií podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 51 572,08 
EUR zvýšený o 24,80€ teda 51 596,88€ použiť na :  
tvorbu rezervného fondu            51 596,88 EUR 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5(Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 
0, Nehlasoval:0 

 

 



 

K 6. bodu plán kontrolnej činnosti -2 polrok 2019 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolku, aby oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2019. Hlavná kontrolórka vymenovala kontrolné činnosti, na ktoré sa zameria v druhom polroku.  

Uznesenie č.47/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

berie  na vedomie 

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 

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

 

K 7. bodu všeobecné záväzné nariadenie – Školská jedáleň 

Starosta obce informoval poslancov o nových finančných pásmach v školských zariadeniach, ktoré zverejnilo 
Ministerstvo školstva, preto musí obec upraviť stravné jednotky v našej školskej jedálni od 01.09.2019,  naša 
školská jedáleň bude aj naďalej v 1.finančnom pásme 

- stravníci od 2-6 rokov                1,37 € 
- stravníci od 6-11 rokov              1,08 € 
-    zamestnanci                                1,26 € 
- dôchodcovia                               1,50 € 
- iné fyzické osoby                       2,30 € 

 
Uznesenie č.48/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

Dodatok č.2/2019 k VZN Obce Kazimír č. 5/2015 o výške a podmienkach platenia príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskej jedálni. 

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

K 8. bodu všeobecné záväzné nariadenie – o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci 

Starosta obce informoval poslancov, že na protest Okresnej prokuratúry v Trebišove obec mení VZN o verejnom 
poriadku a verejnej čistote v obci. Poslanci vyhoveli protestu prokurátora a schválili Dodatok k VZN. Dodatok k 
Všeobecne záväznému nariadeniu je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. 
 

Uznesenie č.49/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo  

a) vyhovuje  

protestu prokurátora č. Pd93/19/8811-3 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2013 o verejnom poriadku a 
verejnej čistote v obci 



b) schvaľuje  

Dodatok č.1/2019 k VZN Obce Kazimír č. 6/2013 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci  

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

 

K 9.boduUzatvorenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu vo veciach starostlivosti o životné 
prostredie medzi mestom Trebišov a obcou Kazimír 

Starosta obce vysvetlil doterajšiu problematiku s vydávaním rozhodnutí o výrube stromov a zároveň navrhuje, 
aby obec zriadila spoločnú úradovňu s mestom Trebišov. 

Uznesenie č.50/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

Uzatvorenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu vo veciach starostlivosti o životné prostredie medzi 
mestom Trebišov a obcou Kazimír 

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

 

K 10. bodu Výzva číslo III Prezídia Policajného zboru –  zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie - 
prerokovanie 
  

Starosta obce informoval poslancov s výzvou Výzva číslo III Prezídia Policajného zboru –  zlepšenie dopravno-
bezpečnostnej situácie, kde môže obec požiadať o dotáciu na radary na zlepšenie bezpečnosti v obci. 
Spolufinancovanie pri tomto projekte je  5%.  
 
 
Uznesenie č.51/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zapojenie sa do výzva číslo III Prezídia Policajného zboru –  zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie. 

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

K 11. bodu rôzne 

Pán Toth sa spýtal, ako to bude s jeho zvodom, nakoľko sa mu už roky sľubuje úprava pred domom, starosta mu 
vysvetlil podnety, ktoré obec urobila a taktiež mu vysvetlil danú problematiku, momentálne sa čaká na 
projektovú dokumentáciu a bude potrebné vyhlásenie aj verejného obstarávania. 



Starosta obce informoval poslancov o projekte vodovod o jeho  problematike, zložitosti a možnostiach 
pripojenia, po odstránení a vyriešení daných problémov by sme chceli pokračovať v jeho realizácii. Po ukončení 
druhej etapy by mala nasledovať skúška prvej, ktorá by mala byť pravdepodobne funkčná. 

Taktiež starosta informoval poslancov o problémových miestach v obci, kde po nárazových dažďoch  vzniká 
problém s dažďovou vodou, tieto miesta by sa mali  riešiť novými odvodňovacími žľabmi, aj na tieto miesta 
obec myslí a bude sa snažiť tieto nedostatky odstrániť.   

Združenie Roňava, v ktorej je naša obec vyčleňuje určitú peňažnú čiastku a tieto peniaze by sme chceli použiť na 
ďalšiu etapu chodníkov, starosta chce počuť názor poslancov, či v sume 40 000€ urobíme určitú časť chodníkov 
ako ďalšiu etapu v rámci dotácie z MAS Roňava  alebo sa budú robiť chodníky celé. Poslanci sú za ďalšiu etapu 
za 40 000,- €. 

Uznesenie č.52/2019 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

urobiť ďalšiu etapu chodníkov v sume 40 000€  

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč), Proti: 0, Zdržal 
sa: 0, Nehlasoval: 0 
 
Na žiadosť Ing. Kataríny Tomkovej a Jozefa Takáča, ktorí už nechcú zastavať funkciu predsedov komisii starosta 
vymenoval nových predsedov 

- predsedom finančnej komisií bude Ing. Michal Černej 
- členovia  finančnej komisii : Bc. Rastislav Kolesár, Bc. Katarína Kolesárová 

 

V komisií kultúry a športu dochádza k výmene predsedom sa stane Bc. Rastislav Kolesár a členom Jozef Takáč 
 

 

Uznesenie č.53/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo  
 

schvaľuje  
 

nového predsedu vo finančnej komisií Ing. Michala Černeja 

 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 4 ( Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 1, 
(Černej), Nehlasoval: 0 

 

 

   
Uznesenie  č.54/2019 

Obecné zastupiteľstvo  
 

schvaľuje  
 

nového predsedu v komisii kultúry a športu Bc. Rastislava Kolesára 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 4 (Černej, Horňák, Kolesárová, Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 1            
( Kolesár), Nehlasoval: 0 

 



Starosta obce odovzdal na prešetrenie sťažnosť od p. Mariána Džupinu komisii verejného poriadku, ktorá má 
prešetriť danú problematiku. 

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným hosťom a rokovanie OZ sa ukončilo o 19.30h 

 

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

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

                    

Zapisovateľka zápisnice       Ing. Helena Pavayová                                 .................................................          

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                    Uznesenie č. 44/2019 

                                                 z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

K 3. bodu kontrola uznesení 

Obecného zastupiteľstva v Kazimíri 

berie na vedomie 



kontrolu plnenia uznesení č.32/2019 – 43/2019 z predchádzajúceho zasadnutia 

 

V Kazimíri, dňa 10.06.2019     Bc. Tomáš Toma 

 

                                                                      Uznesenie č. 45/2019 

                                                 z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

K 4. bodu stanovisko k záverečnému účtu 

Obecného zastupiteľstva v Kazimíri 

berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018 

 

V Kazimíri, dňa 10.06.2019     Bc. Tomáš Toma 

 

 

 

                                                                      Uznesenie č. 46/2019 

                                                 z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

K 5.bodu záverečný účet 

Obecné zastupiteľstvo  

a) schvaľuje 

Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b) potvrdzuje 

Schodok rozpočtu v sume – 46 256,86 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 
10 706,78 EUR vysporiadať: 

- z rezervného fondu                               56 963,64 EUR 

zostatok finančných operácií v sume 108 535, 72 EUR, použiť na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  56 963,64 EUR 

c) schvaľuje 
zostatok finančných operácií podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 51 572,08 
EUR zvýšený o 24,80€ teda 51 596,88€ použiť na :  



tvorbu rezervného fondu            51 596,88 EUR 

 

 

V Kazimíri, dňa 10.06.2019     Bc. Tomáš Toma 

                                                                       Uznesenie č. 47/2019 

                           z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

 

K 6.bodu plán kontrolnej činnosti – 2 polrok 

Obecné zastupiteľstvo  

berie  na vedomie 

plán kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2019 

 

V Kazimíri,  dňa 10.06.2019     Bc. Tomáš Toma 

                                                                       Uznesenie č. 48/2019 

                           z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

 

K 7. bodu všeobecné záväzné nariadenia – Školská jedáleň 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

Dodatok č.2/2019 k VZN Obce Kazimír č. 5/2015 o výške a podmienkach platenia príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 

V Kazimíri, dňa 10.06.2019     Bc. Tomáš Toma 

 

                                                                       Uznesenie č. 49/2019 

                           z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

 

K 8. bodu všeobecné záväzné nariadenia – o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci 

Obecné zastupiteľstvo  

a) vyhovuje  

protestu prokurátora č. Pd 93/19/8811-3  proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2013 o verejnom poriadku 
a verejnej čistote v obci. 



b) schvaľuje  

Dodatok č.1/2019 k VZN Obce Kazimír č. 6/2013 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci  

V Kazimíri, dňa 10.06.2019      Bc. Tomáš Toma 

 

                                                                       Uznesenie č. 50/2019 

                           z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

 

K 9.bodu Uzatvorenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu vo veciach starostlivosti o životné 
prostredie medzi mestom Trebišov a obcou Kazimír 

 
Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

Uzatvorenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu vo veciach starostlivosti o životné prostredie medzi 
mestom Trebišov a obcou Kazimír. 

 

V Kazimíri, dňa 10.06.2019      Bc. Tomáš Toma 

 

 

                                                                       Uznesenie č. 51/2019 

                           z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

 

K 10. bodu Výzva číslo III Prezídia Policajného zboru –  zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie - 
prerokovanie 
  

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zapojenie sa do výzva číslo III Prezídia Policajného zboru –  zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie. 

 

 

V Kazimíri, dňa 10.06.2019     Bc. Tomáš Toma 

 

 



                                                                       Uznesenie č. 52/2019 

                           z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

 

K 11. bodu rôzne 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

urobiť ďalšiu etapu chodníkov v sume 40 000€. 

 

V Kazimíri, dňa 10.06.2019      Bc. Tomáš Toma 

 

 

                                                                       Uznesenie č. 53/2019 

                           z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

 

K 11. bodu rôzne 

Obecné zastupiteľstvo  
 

schvaľuje  
 

nového predsedu vo finančnej komisií Ing. Michala Černeja. 
 

V Kazimíri, dňa 10.06.2019     Bc. Tomáš Toma 

 

 

 

 

                                                                       Uznesenie č. 54/2019 

                           z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.06.2019  

 

K 11. bodu rôzne 

Obecné zastupiteľstvo  
 

schvaľuje  



 

nového predsedu v komisii kultúry a športu Bc. Rastislava Kolesára 

 

V Kazimíri, dňa 10.06.2019      Bc. Tomáš Toma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


