
                                                               Zápisnica 

      zo 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 03.10.2019                                          

                   

Prítomní:   

Starosta obce:                          Bc. Tomáš Toma 

Zástupca starostu:                  Jozef Takáč 

 

Poslanci obecného OZ:           Bc. Stanislav Balog                                                                                                                                       

                                                   Ing. Michal Černej 

                                                   Bc. Rastislav Kolesár 

                                                   Bc. Katarína Kolesárová 

                                                   Ružena Lukčíková  

 

Hlavná kontrolórka obce:       Ing. Ingrid Grimlingová 

Referentka obecného úradu:  Ing. Helena Pavayová 

Ostatní prítomní:                     Mgr. Lívia Černejová 

                                                   Mgr. Patrícia Sakáčová 

 

 

 

PROGRAM:     

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 

– materská škola 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 

– základná škola 

6. Zámena a odpredaj obecného pozemku pre Šimona Chomišáka z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa  

7. Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

8. Prerokovanie rozpočtových opatrení 

9. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2019 

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 6 a OZ je uznášania schopné. Všetci prítomní 

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

zasadnutia OZ.  

Zástupca starostu navrhol doplnenie ďalšieho bodu a to prerokovanie platu starostu, hlavná kontrolórka obce 

odporučila tento bod doplniť do programu rokovania nasledujúceho zastupiteľstva  aby bol riadne zverejnený 

zverejnený v súlade so zákonom o obecnom zriadení. 

Starosta vyzval ešte raz poslancov na odsúhlasenie daného programu. Poslanci svojim hlasovaním schválili 

navrhovaný program rokovania. 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

program zasadnutia 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Kolesár, Kolesárová, Takáč, Lukčíková), Proti: 0, 

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 2. bodu určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Bc. Rastislava Kolesára a Ruženu Lukčíkovú, za zapisovateľku 

Ing. Helenu Pavayovú 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

určenie  Bc. Rastislava Kolesára a Ruženy Lukčíkovej  za overovateľov a Ing. Helenu Pavayovú za 

zapisovateľku zápisnice 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Kolesár, Kolesárová, Takáč, Lukčíková), 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.62/2019 – 

67/2019. Zástupca starostu skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené. 

Uznesenie č. 68/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 62/2019 – 67/2019 z predchádzajúceho zasadnutia 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Kolesár, Kolesárová, Takáč, Lukčíková), Proti: 0, 

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 



K 4. bodu správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2018/2019 – materská škola 

Starosta obce poprosil zastupujúcu riaditeľku MŠ Mgr. Patríciu Sakáčovú  o prednesenie  správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za uplynulý školský rok riaditeľka predniesla a informovala 

poslancov o doterajších výsledkoch v MŠ. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

Poslanec p.  Ing. Černej sa spýtal, či je spokojná so školskou radou a či všetko funguje ako má, či boli 

odstránené nedostatky v MŠ, riaditeľka skonštatovala, že so školskou radou je spokojná a že nedostatky v MŠ sú 

odstránené. 

Uznesenie č. 69/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 – materská 

škola 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Kolesár, Kolesárová, Takáč, Lukčíková), Proti: 0, 

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 5. bodu správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2018/2019 – základná škola 

Starosta obce poprosil riaditeľku ZŠ Mgr. Líviu Černejovú o prednesenie Správy výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za uplynulý školský rok, riaditeľka predniesla a informovala poslancov 

o doterajších výsledkoch v ZŠ. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach tvorí 

neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

Riaditeľka sa zároveň poďakovala starostovi a poslancom za odsúhlasenie budúcich priestorov pre ZŠ, nakoľko 

stav doterajšej školy, je čím ďalej horší.  

Uznesenie č. 70/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 – základná 

škola 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Kolesár, Kolesárová, Takáč, Lukčíková), Proti: 0, 

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

Starosta obce navrhol riaditeľkám, že ak už nemajú iné pripomienky a požiadavky nemusia byť do konca 

obecného zastupiteľstva, obe riaditeľky odišli v čase 17.40h 

K 6.bodu zámena a odpredaj obecného pozemku pre Šimona Chomišáka z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa  

Starosta obce oboznámil  poslancov, že nevznikli žiadne námietky k zámeru na  výmenu a odpredaj majetku 

obce pre Šimona Chomišáka, poslanci odsúhlasili predaj pozemku, tak ako bolo stanovené v zámere. 



Uznesenie č. 71/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

výmenu a odpredaj majetku obce – nehnuteľný majetok: 

pozemok p. č. CKN 315/3– ostatné plochy v k. ú. Veľký Kazimír, list vlastníctva č. 533 vo výmere 131m
2
 

vo vlastníctve obce zamieňa za pozemok p. č. CKN 313/3– zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký 

Kazimír, list vlastníctva č. 631 vo výmere 102 m
2
 vo vlastníctve Šimona Chomišáka,                          

rozdiel nehnuteľnosti vo výmere 29 m
2 
bude doplatený p. Petrom Chomišákom 5,-€ za m

2 

Pre žiadateľa: Šimona Chomišáka, narodený 05.08.2009, Hlavná 111/78A, 07613 Kazimír v zastúpení Peter 

Chomišák narodený 05.09.1960, Hlavná 31/54, 07613 Kazimír z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov.  

 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Kolesár, Kolesárová, Takáč, Lukčíková), Proti: 0, 

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 

 

K 7. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

 

Starosta predniesol poslancov, aké nedostatky má školská jedáleň a navrhuje poslancov použiť prostriedky 

z rezervného fondu, aby sa mohol zlepšiť chod kuchyne, chcel by dokúpiť do ŠJ umývačku riadu, nakoľko 

školská jedáleň doposiaľ nemala takýto spotrebič a taktiež kúpu  konvektomatu, ktorý by tiež prispel ku kvalite 

a najmä k rýchlostí prípravy jedál.  Navrhuje čerpanie prostriedkov z rezervného fondu v sume 5 682,-€ a taktiež 

informoval poslancov, že je tu možnosť dať si dorobiť parkovisko pri cintoríne v MK suma by sa mala 

pohybovať okolo 7 000,-€ alebo  dať tam navoziť ešte  frézovaný asfalt v sume  cca 2000,-€ na rozšírenie 

a spevnenie plochy parkoviska.  Poslanci sa zhodli, že je lepšie tam navoziť frézovaný asfalt.  

 

Uznesenie č. 72/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

schvaľuje 

použitie prostriedkov z rezervného fondu: 

a)  vo výške 5 682,- € na nákup umývačky riadu a konvektomatu do kuchyne školskej jedálne  

b) vo výške 2 000,- €  na navozenie frézovaného asfaltu na parkovisko pri cintoríne v bývalom Malom Kazimíri 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Kolesár, Kolesárová, Takáč, Lukčíková), Proti: 0, 

Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0 

 

K 8. bodu prerokovanie rozpočtových opatrení 

 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením 8/2019-

14/2019, 16/2019-24/2019 a 26/2019. Kontrolórka obce prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky 

v rozpočtovom opatrení.  Rozpočtové opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

 



Uznesenie č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo   

berie na vedomie  

rozpočtové opatrenie č. 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019,14/2019, 16/2019, 17/2019, 

18/2019, 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019 a 24/2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice.  

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Kolesár, Kolesárová, Takáč, Lukčíková), Proti: 0, 

Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0 

Uznesenie č. 74/2019 

Obecné zastupiteľstvo    

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 26/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Kolesár, Kolesárová, Takáč, Lukčíková), Proti: 0, 

Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0 

K 9. bodu plnenie rozpočtu za 1. polrok 2019 

 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku aby predniesla plnenie rozpočtu za 1.polrok 2019, kontrolórka 

informovala poslancoch s jednotlivými položkami a zmenami v rozpočte.  

Uznesenie č. 75/2019 

Obecné zastupiteľstvo    

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu za 1. polrok 2019 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 ( Balog, Černej, Kolesár, Kolesárová, Takáč, Lukčíková), Proti: 0, 

Zdržal sa: 0, Nehlasoval:0 

 

K 10. bodu rôzne 

- starosta informoval a zároveň pozval poslancov na najbližšie akcie, ktoré budú v Kazimíri, dňa 18.10.2019 

o 13.00h sa uskutoční slávnostné otváranie zrekonštruovaných ciest v obci Kazimír, dňa 27.10.2019 o 15.00h 

bude úcta k starším.  

-  taktiež ukázal poslancov návrh náčrtu na dom smútku v Malom Kazimíri, informoval ich, že vodná pumpa na 

cintoríne  v Malom Kazimíri  je už funkčná. 

-  predniesol možností nových výziev, do ktorých by sa obec mohla zapojiť 

- informoval poslancov, že nás opäť oslovila spoločnosť KOSIT a ponúkla nám nové možností, zároveň 

pripomenul poslancom, že v najbližšej dobe chce uskutočniť s nimi pracovné stretnutie ohľadom  poplatku za 

TKO. 

 



K 11. bodu záver 

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

ukončil v čase 19.00 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice:                              

Ružena Lukčíková                                      ........................................                                                                                                                                                                                 

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

Zapisovateľka:       

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

                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Uznesenie č. 68/2019 

                                                 zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 03.10.2019  

K 3. bodu kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 62/2019 – 67/2019 z predchádzajúceho zasadnutia 

 

 

V Kazimíri zo dňa 03.10.2019 

 

                                                                      Uznesenie č. 69/2019 

                                        z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 03.10.2019  

K 4. bodu správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2018/2019 – materská škola  

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 – materská 

škola  

 

 

V Kazimíri zo dňa 03.10.2019 

 

                                                                      Uznesenie č. 70/2019 

                                        z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 03.10.2019  

K 5. bodu správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2018/2019 – základná škola 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

schvaľuje  

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 – základná 

škola 

 

V Kazimíri zo dňa 03.10.2019 



                                                                    Uznesenie č. 71/2019 

                                        z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 03.10.2019  

K 6. bodu zámena a odpredaj obecného pozemku pre Šimona Chomišáka z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa  

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

schvaľuje 

výmenu a odpredaj majetku obce – nehnuteľný majetok: 

pozemok p. č. CKN 315/3– ostatné plochy v k. ú. Veľký Kazimír, list vlastníctva č. 533 vo výmere 131m
2
 

vo vlastníctve obce zamieňa za pozemok p. č. CKN 313/3– zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký 

Kazimír, list vlastníctva č. 631 vo výmere 102 m
2
 vo vlastníctve Šimona Chomišáka,                          

rozdiel nehnuteľnosti vo výmere 29 m
2 
bude doplatený p. Petrom Chomišákom 5,-€ za m

2 

Pre žiadateľa: Šimona Chomišáka, narodený 05.08.2009, Hlavná 111/78A, 07613 Kazimír v zastúpení Peter 

Chomišák narodený 05.09.1960, Hlavná 31/54, 07613 Kazimír z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov.  

 

 

V Kazimíri zo dňa 03.10.2019 

 

                                                                      Uznesenie č. 72/2019 

                                        z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 03.10.2019  

K 7. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

schvaľuje 

použitie prostriedkov z rezervného fondu: 

a)  vo výške 5 682,- € na nákup umývačky riadu a konvektomatu do kuchyne školskej jedálne  

b) vo výške 2 000,- €  na navozenie frézovaného asfaltu na parkovisko pri cintoríne v bývalom Malom Kazimíri 

 

V Kazimíri zo dňa 03.10.2019 

 

 

 

 

 



  Uznesenie č. 73/2019 

                                        z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 03.10.2019 

K 8. bodu prerokovanie rozpočtových opatrení 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

 

berie na vedomie  

rozpočtové opatrenie 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019,14/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 

19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019 a 24/2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

V Kazimíri zo dňa 03.10.2019 

 

  Uznesenie č. 74/2019 

                                        z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 03.10.2019 

K 8. bodu prerokovanie rozpočtových opatrení 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie 26/2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

V Kazimíri zo dňa 03.10.2019 

 

 

 

Uznesenie č. 75/2019 

                                        z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 03.10.2019 

 

K 9. bodu plnenie rozpočtu za 1. polrok 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 

 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu za 1. polrok 2019 

 

V Kazimíri zo dňa 03.10.2019 

 


