
Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 14.12.2020

Prítomní: 

Starosta obce:                               Ing. Tomáš Toma

Zástupca starostu:                        Jozef Takáč

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 rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 – 
Základná škola – prerokovanie 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 – 
Materská škola - prerokovanie 

7. Plnenie rozpočtu k 30.9.2020

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023- prerokovanie

9. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 - prerokovanie

10. Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie

11. Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

12. Odmena hlavnej kontrolórky obce – prerokovanie

13. Zapojenie  sa  do  výziev  vyhlásených  Environmentálnym  fondom  v  oblasti  C1  a  C5  a  BV3AP  – 
prerokovanie

14. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o ostatných poplatkoch č. 1/2020 – prerokovanie

15. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady č. 2/2020 – prerokovanie

16. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi č. 3/2020 – prerokovanie

17. Rôzne

18. Diskusia

19. Záver

K     1. bodu otvorenie zastupiteľstva



Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Tomáš Toma starosta obce. Privítal všetkých prítomných hostí. 
Starosta obce skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. Dvaja poslanci sa 
vopred ospravedlnili.

K     2. bodu určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice

Starosta  obce  určil  za  overovateľov  zápisnice  Bc.  Stanislava  Baloga  a Jozefa  Takáča,  za  zapisovateľku 
Ing. Helenu Pavayovú

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

určenie  za  overovateľov  zápisnice  Bc.  Stanislava  Baloga  a Jozefa  Takáča  a  Ing.  Helenu  Pavayovú  za 
zapisovateľku zápisnice.

Výsledky hlasovania: Prítomní:  5,  Za:  5 (  Balog,  Horňák,  Kolesárová,  Lukčíková,  Takáč ),  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, poslanci súhlasili, program rokovania poslanci schválili. 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

program zasadnutia

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

K     4. bodu kontrola plnenia uznesení

Starosta obce poprosil svojho zástupcu, aby  prečítal kontrolu uznesení z predchádzajúceho  OZ č. 108/2020 – 
č. 120/2020 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia.

Uznesenie č. 121/2020

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení č. 108/2020 – č. 120/2020 z predchádzajúceho zasadnutia

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

K     5. bodu Správa o     výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2019/2020  Základná škola – prerokovanie 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby prečítala správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti, ktorú 
vypracovala pani riaditeľka Základnej školy Mgr. Lívia Černejová, tá z dôvodu nariadenej karantény,  nebola 
prítomná na OZ.
Poslanci správu o výchovno-vzdelávacej činnosti schválili bez výhrad. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  
tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

Uznesenie č. 122/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2019/2020 – pre Základnú 
školu

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

K     6. bodu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2019/2020 Materská škola - prerokovanie   



Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby prečítala správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti, ktorú 
vypracovala zastupujúca pani riaditeľka Materskej školy Lucia Kováčová a  tá z dôvodu nariadenej karantény, 
nebola prítomná na OZ. 
Poslanci správu o výchovno-vzdelávacej činnosti schválili bez výhrad. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  
tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

Uznesenie č. 123/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2019/2020 – pre Materskú 
školu

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

K     7. bodu plnenie rozpočtu k 30.9.2020

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plnením rozpočtu k 30.09.2020. 
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. 124/2020

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu k 30.09.2020 

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

K     8. bodu stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023 - prerokovanie

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku, ktorá vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021– 
2023, pri zostavení rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného plnenia za rok 2020 a roky 2019 a 2018, 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. 125/2020

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023

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

K     9. bodu návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 – prerokovanie

Starosta  obce  poprosil  kontrolórku,  aby  predniesla  návrh  rozpočtu,  kontrolórka  predniesla  návrh  rozpočtu. 
Rozpočet bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním na webovom sídle a úradnej tabuli obce. Neboli k nemu 
vznesené žiadne pripomienky. Poslanci rozpočet na rok 2021 schválili bez výhrad a na roky 2022 a 2023 vzali na 
vedomie.

Uznesenie č. 126/2020

Obecné zastupiteľstvo 

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

b)berie  na  vedomie návrh  rozpočtu  obce  Kazimír  na  rok  2022  a  2023,  ktorý  tvorí  neoddeliteľnú  súčasť 
zápisnice

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

K     10.bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie



Starosta  obce  predniesol  poslancom vecí,  ktoré  sa  v obci  udiali,  dejú,  nakoľko sa  dokončila   ďalšia  etapa 
vodovodu obec potrebuje uhradiť z postriedkov rezervného fondu sumu 118 076, 30 €. Obec už žiadala ich 
preplatenie, ktoré však bude realizované na budúci rok.  Obec sa zapojila do projektu ,, Naprojektuj a  postav “, 
pri príprave dokumentov sa zistilo, že sa nedá, aby obidve vecí išli súčasne v 1 žiadosti, z dôvodu, že niektoré 
úseky sú už realizované a nebolo by ich možné zahrnúť do jednej žiadosti a jednej ryhy.  Je potrebné urobiť  
ďalšie  verejné  obstarávanie  a  vypracovať  prípadovú  štúdiu,  k schváleným  sumám  je  potrebné  ešte  naviac 
rozpočtovať  sumu  4 000,-  €  z  prostriedkov  rezervného  fondu  a to:  1000,-  €  na  doplatenie  k  verejnému 
obstarávaniu  a 3000,-  €  na  spracovanie  prípadovej  štúdie  na  vodovod  a  kanalizáciu.  Poslanci  dané  sumy 
schválili. 

Uznesenie č. 127/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 118 076, 30 € na realizáciu vodovodu 

b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 000,- € na  vykonanie procesu verejného 
obstarávania  a  prípravu podkladov a koordináciu  projektových  činnosti  na  projekt  ,,  Kanalizácia  a vodovod 
v obci Kazimír.“ 

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

K     11.bodu rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

Starosta  obce  poprosil  hlavnú  kontrolórku  obce,  aby  informovala  poslancov  s rozpočtovými  opatreniami 
9/2020 - 10/2020. Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtových opatreniach. 
Rozpočtové opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci rozpočtové opatrenia č. 9/2020 až 10/2020 
schválili.

Uznesenie č. 128/2020

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľujú 

rozpočtové opatrenie 9/2020 a 10/2020, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice

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

K     12. 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 vypočítava zo súčtu platov za rok 2020. 
Poslanci nenamietali a s návrhom súhlasili. 

Uznesenie č. 129/2020

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za rok 2020 

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

K     13. bodu zapojenie sa do výziev vyhlásených Environmentálnym fondom v oblasti C1 a C5 a BV3AP – 
prerokovanie

Starosta informoval poslancov, že je možnosť zapojiť sa do výziev vyhlásených  Environmentálnym fondom 
v oblasti C1 čelný nakladač, C5 drvič a BV3AP vodovod, spolufinancovanie pri čelnom nakladači je 0% a pri 
drviči a vodovode 5% . Poslanci danú výzvu odsúhlasili.

Uznesenie č. 130/2020

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

zapojenie sa do výziev vyhlásených Environmentálnym fondom v oblasti C1 a C5 a BV3AP



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

K     14.bodu  Návrh  –  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Kazimír  o  ostatných  poplatkoch  č.  1/2020  – 
prerokovanie

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o ostatných poplatkoch č. 1/2020  bol v čase od 24.11.2020 
do 10.12.2020 zverejnený na úradnej  tabuli  a webovej  stránke obce na pripomienkovanie.  K dnešnému dňu 
neboli zo strany verejnosti podané žiadne pozmeňujúce pripomienky.  Poslanci navrhujú upraviť Piatu časť – 
Poplatky za požičiavanie náradia a to takto:

           
miešačka do 3h 10,- €  - od 3h do 24h 20,-€
búracie kladivo do 3h 10,- €  - od 3h do 24h 20,-€
rebrík 5,- € na deň 

Poslanci Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o ostatných poplatkoch č. 1/2020 schválili s účinnosťou 
od 01.01.2020 a je prílohou zápisnice

Uznesenie č. 131/2020

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o ostatných poplatkoch č. 1/2020

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

K     15. bodu Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2020 – prerokovanie

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady č. 2/2020 bol v čase od 24.11.2020 do 10.12.2020 zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke obce na pripomienkovanie. K dnešnému dňu neboli zo strany verejnosti podané žiadne pozmeňujúce 
pripomienky. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady č. 2/2020 poslanci schválili a je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 132/2020

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady č. 2/2020

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

K     16. bodu Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi č. 3/2020 – prerokovanie

Návrh  –  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Kazimír  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými 
stavebnými odpadmi č. 3/2020 bol v čase od 27.11.2020 do 13.12.2020 zverejnený na úradnej tabuli a webovej  
stránke obce na pripomienkovanie. K dnešnému dňu neboli zo strany verejnosti podané žiadne pozmeňujúce 
pripomienky. Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi  č. 3/2020 poslanci schválili a je prílohou zápisnice.

Uznesenie č. 133/2020

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi č. 3/2020 



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

K     17. bodu rôzne

Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali ponuku na odkúpenie pozemku od p. Leša, ktorý by sa dal  
využiť ako melorizačný potok na Izrianskej ulici, poslanci nad danou ponukou porozmýšľajú. 

- informoval poslancov, že oslovil majiteľov pozemkov v Malom Kazimíri, kde obec plánuje vybudovať pietne 
miesto, majitelia chcú náhradné pozemky.vo vlastníctve obce

- informoval, že na jar plánujeme vysadiť živý plot na cintoríne v malom Kazimíri, nakoľko sa tam zosúva  svah 
a betónové tvárnice už nie sú stabilné

K     18.bodu diskusia 

Starosta oznámil poslancom, že v našej obci sa už dlhodobo rozmáha vandalizmus, mladí ľudia ničia majetok 
obce, na ich usvedčenie obec nemá dostatok dôkazov, nakoľko kamerové záznamy, ktoré vlastní obec nie sú 
postačujúce na identifikáciu osôb najmä v nočných hodinách, v obci je ich málo. Poslanci navrhujú zakúpenie 
nového kamerového systému, ktorý by spĺňal dané podmienky

K     19.bodu záver

Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial im krásne prežitie vianočných 
sviatkov. Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo v čase 19.30 

Overovatelia zápisnice:                                                                Bc. Stanislav Balog          ......................................

                                                                                                      Jozef Takáč                      ......................................

Zapisovateľka:                                                                              Ing. Helena Pavayová      ......................................

                                                                           

Uznesenie č. 121/2020
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020



__________________________________________________________________________________________

K     4. bodu kontrola plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení č. 108/2020 – č. 120/2020 z predchádzajúceho zasadnutia

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                            starosta obce

Uznesenie č. 122/2020
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020

__________________________________________________________________________________________

K     5. bodu Správa o     výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2019/2020  Základná škola – prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2019/2020 – pre Základnú 
školu

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                      Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                          starosta obce

                                                                      Uznesenie č. 123/2020 
                                  z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020
__________________________________________________________________________________________

K     6. bodu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2019/2020 Materská škola - prerokovanie   

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2019/2020 – pre Materskú 
školu

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                   Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                       starosta obce

Uznesenie č. 124/2020
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020

__________________________________________________________________________________________

K     7. bodu plnenie rozpočtu k 30.9.2020

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu k 30.09.2020 

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 



                                                                                                                                                            starosta obce

Uznesenie č. 125/2020
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020

__________________________________________________________________________________________

K     8. bodu stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023 - prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                            starosta obce

Uznesenie č. 126/2020
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020

__________________________________________________________________________________________

K     9. bodu návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 – prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo 

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

b)  berie  na  vedomie návrh  rozpočtu  obce  Kazimír  na  rok  2022 a  2023,  ktorý  tvorí  neoddeliteľnú  súčasť  
zápisnice

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce

Uznesenie č. 127/2020
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020

__________________________________________________________________________________________

K     10.bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 118 076, 30 € na refundáciu vodovodu

b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4000,- € na  vykonanie procesu verejného 
obstarávania  a  prípravu podkladov a koordináciu  projektových  činnosti  na  projekt  ,,  Kanalizácia  a vodovod 
v obci Kazimír. 

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                            starosta obce

Uznesenie č. 128/2020
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020



__________________________________________________________________________________________

K     11.bodu rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľujú 

rozpočtové opatrenie 9/2020 a 10/2020, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                            starosta obce

Uznesenie č. 129/2020
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020

__________________________________________________________________________________________

K     12. bodu Odmena hlavnej kontrolórky obce – prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo

 schvaľuje

odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za rok 2020 

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce

Uznesenie č. 130/2020
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020

__________________________________________________________________________________________

K     13. bodu zapojenie sa do výziev vyhlásených Environmentálnym fondom v oblasti C1 a C5 a BV3AP – 
prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

zapojenie sa do výziev vyhlásených Environmentálnym fondom v oblasti C1 a C5 a BV3AP

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                            starosta obce

Uznesenie č. 131/2020
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020

__________________________________________________________________________________________

K     14.bodu  Návrh  –  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Kazimír  o  ostatných  poplatkoch  č.  1/2020  – 
prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o ostatných poplatkoch č. 1/2020

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                            starosta obce

Uznesenie č. 132/2020



z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020
_________________________________________________________________________________________

K     15. bodu Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2020 – prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady č. 2/2020

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                           starosta obce

Uznesenie č. 133/2020
    z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 14.12.2020

__________________________________________________________________________________________

K     16. bodu Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi č. 3/2020 – prerokovanie

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi č. 3/2020 

V Kazimíri zo dňa 14.12.2020                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                            starosta obce


