
Zápisnica 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 27.05.2021 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                                      Ing. Tomáš Toma 

Poslanci obecného OZ: 

                                                                                             Bc. Stanislav Balog 
                                                                                             Mikuláš Horňák 

        Mgr. Rastislav Kolesár 
                                                                                             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 hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Kazimír za rok 2020 - prerokovanie 
6.  Záverečný účet obce Kazimír za rok 2020 - prerokovanie 
7.  Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 
8.  Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 
9.  Plnenie rozpočtu obce za 1.Q 2021 - prerokovanie  
10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kazimír 
11. Rôzne 
12. Diskusia   
13. 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. Katarínu Kolesárovú  a Ruženu Lukčíkovú, za zapisovateľku 
Ing. Helenu Pavayovú 

Obecné zastupiteľstvo 



berie na vedomie 

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

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková), 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, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková), 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. 134/2021 –
143/2021 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

Uznesenie č. 144/2021 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení č. 134/2021 – č. 143/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 

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

K 5. bodu stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Kazimír za rok 2020 - prerokovanie 
 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku, aby oboznámila poslancov so stanoviskom k záverečnému účtu. 
Kontrolórka obce prečítala a podrobne vysvetlila poslancom jednotlivé body v záverečnom účte a odporučila 
poslancom schváliť záverečný účet bez výhrad.  Poslanci zobrali na vedomie stanovisko k záverečnému účtu.  

Uznesenie č. 145/2021 

Obecné zastupiteľstvo              
berie na vedomie                                     
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020 

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

K 6.bodu  záverečný účet obce Kazimír za rok 2020  
 



Hlavná kontrolórka predniesla Návrh Záverečného účtu obce Kazimír za rok 2020. Záverečný účet tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci schválili záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 

Uznesenie č. 146/2021 

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
a)záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 
b) prebytok rozpočtu v sume – 129 168,35 € 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 17 
845,05 €  

c) zostatok finančných operácií v sume 56 678,09 € podľa § 15 ods. 1 písm. c)zákona č. 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov použiť na : 

                                                  - tvorbu rezervného fondu 56 679,09 € 

d) tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 56 678,09 € 

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

K 7. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu  

Starosta obce informoval poslancov o veciach, ktoré v obci plánuje a na ktoré potrebuje uvoľniť peniaze z 
rezervného fondu a to na: realizáciu verejného obstarávania a spracovanie podkladov a žiadosti na kanalizáciu 
v sume 4 400 €,  na realizáciu verejného obstarávania a spracovanie podkladov a žiadosti na vodovod v sume 
4 400 €, na realizáciu archeologického výskumu v lokalite Hrádok v sume 1 000 €, na výmenu ističov 
a elektroinštalácie verejného osvetlenia v sume 1 500 € 

Uznesenie č. 147/2021 

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na: 
 

a) realizáciu verejného obstarávania a spracovanie podkladov a žiadosti na kanalizáciu v sume 4 400 € 

b) na realizáciu verejného obstarávania a spracovanie podkladov a žiadosti na vodovod v sume 4 400 € 

c) na realizáciu archeologického výskumu v lokalite Hrádok v sume 1 000 € 

d) na výmenu ističov a elektroinštalácie verejného osvetlenia v sume 1 500 € 

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

K 8. bodu rozpočtové opatrenia  

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami č.2/2021 
a č. 3/2021. Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtových opatreniach. 
Rozpočtové opatrenia tvora neoddeliteľnú súčasť zápisnice.  
 
Uznesenie č.148/2021 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 



rozpočtové opatrenie 2/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

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

Uznesenie č.149/2021 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie 3/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

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

K 9. bodu plnenie rozpočtu obce za 1.Q 2021 - prerokovanie  
 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plnením rozpočtu za 1.Q 2021. 
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. 150/2021 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
plnenie rozpočtu za 1.Q 2021 

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

K 10. bodu vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kazimír 

  
Starosta obce informoval poslancov, že sa skončilo funkčné obdobie hlavného kontrolóra a  tak je potrebné, aby 
obec Kazimír vyhlásila  Voľbu hlavného kontrolóra obce Kazimír. Poslanci vyhlásili voľbu kontrolóra na  dňa 
6.7.2021 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Kazimíri 
 
Uznesenie č. 151/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
vyhlasuje  
voľbu hlavného kontrolóra obce Kazimír, ktorá sa uskutoční 6.7.2021 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome 
v Kazimíri 
 

1. Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra   
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe):   
- prax vo verejnej alebo štátnej správe, prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti  

bezúhonnosť 
3. Náležitosti písomnej prihlášky:   

- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje 
(telefón, e-mail)   

- doklad o vzdelaní 
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a)zákona č. 

330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
91/2016 Z. z.   

- profesijný životopis 
- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je 

členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť   

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra. 



4. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 20 % úväzku 
5. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto 

dňom je 1.8.2021  

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba 
hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obec Kazimír, Hlavná 252/129, 076 13 Kazimír v termíne do 
22.6.2021 do 12.00 hod.  

6. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra  

a. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním na zasadnutí OZ v Kazimíri dňa  
6.7.2021. 

 b. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú 
prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra.  

c. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti vopred 
písomne informovaný.  

d. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom.  

e. Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú kandidáti uvedení v 
abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického 
titulu. Hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou obce. 

 f. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže 
najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží poslanec do volebnej schránky.  

g. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive a so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta  

h. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa 
neprihliada. 

 i. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani 
jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo 
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných 
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 
platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

k. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:  

- počet prítomných poslancov 

 - počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 

 - počet odovzdaných hlasovacích lístkov  

- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 

 - výsledky voľby, resp. II. kola voľby 

 - meno zvoleného kandidáta  

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

K 11.bodu Rôzne 
 
Starosta obce informoval poslancov, že obec dostala ponuku na zriadenie elektrickej nabíjacej stanice pre 
automobily, poslanci s touto ponukou momentálne nesúhlasia. Taktiež informoval, že vychádza výzva na 



odstránenie Environmentálnej záťaže, ktorú si musíme ešte  preštudovať, či by  sme spĺňali podmienky a mohli 
sa do nej zapojiť, upovedomil poslancov, že v obci máme opravené kamery a na ďalších sa pracuje. 
 
K12.bodu Diskusia  

 
Poslankyňa Lukčíková upozornila, že popri priekope pri chodníku v bývalom Malom Kazimíri  zostali 
neprekryté šachty z realizované vodovodu. Navrhujem, aby sa prekryli, keďže je tam veľké riziko úrazu pre 
občanov obce. Starosta obce odpovedal, že dá vyrobiť ochranné kryty na šachty. Ďakuje za upozornenie.  
Poslanec Horňák navrhuje, aby si ľudia upravili živé ploty v uličkách, zasahujú do cesty, taktiež sa upozornil na 
čierne skládky, ktoré naďalej vznikajú v obci. Starosta odpovedal, že o nich vie, len vypátrať vinníka nie je vždy  
jednoduché.  
Starosta informoval poslancov, že obec nemá dostatok aktivačných pracovníkov na všetky práce v obci,  ľudia 
musia byť trpezliví a ohľaduplní. Nie je fyzicky možné zvládnuť kosenie priestranstiev, cintorínov, ometávanie 
hrobov, keď nemám dostatok ľudí.  
 
K 13. bodu Záver   

 
Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť. Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo 
o 18.30h 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Bc. Katarínu Kolesárovú                     ......................................... 
                                                  Ruženu Lukčíkovú                             ..........................................                              

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 144/2021 
                                  Z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 27.05.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

  

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 134/2021 – č. 143/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 
 

 

V Kazimíri zo dňa 27.05.2021                                                                    Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                               starosta  obce                                                                                          
     
 

Uznesenie č. 145/2021 

                                  Z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 27.05.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

  

K 5. bodu stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Kazimír za rok 2020 - prerokovanie 
Obecné zastupiteľstvo              
berie na vedomie                                     
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020 

 
V Kazimíri zo dňa 27.05.2021                                                                    Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                               starosta  obce                                                                                                                  
     
 
 

Uznesenie č. 146/2021 

                                  Z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 27.05.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

 
K 6.bodu  záverečný účet obce Kazimír za rok 2020  
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
a)záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 
b) prebytok rozpočtu v sume – 129 168,35 € 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 17 
845,05 €  

c) zostatok finančných operácií v sume 56 678,09 € podľa § 15 ods. 1 písm. c)zákona č. 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov použiť na : 

                                                  - tvorbu rezervného fondu 56 679,09 € 

d) tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 56 678,09 € 

  
 
V Kazimíri zo dňa 27.05.2021                                                                    Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                               starosta  obce                                                                                                                  
     



                                                                    Uznesenie č. 147/2021 

                                  Z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 27.05.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K 7. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu  
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na: 
 

a) realizáciu verejného obstarávania a spracovanie podkladov a žiadosti na kanalizáciu v sume 4 400 € 

b)  na realizáciu verejného obstarávania a spracovanie podkladov a žiadosti na vodovod v sume 4 400 € 
c) na realizáciu archeologického výskumu v lokalite Hrádok v sume 1000 € 

d) na výmenu ističov a elektroinštalácie verejného osvetlenia v sume 1500 € 

 

V Kazimíri zo dňa 27.05.2021                                                                    Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                          starosta obce 

 

 

 
                                                                    Uznesenie č. 148/2021 

                                  Z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 27.05.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K 8. bodu rozpočtové opatrenia  

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie 2/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 

 
V Kazimíri zo dňa 27.05.2021                                                                     Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                          starosta obce 

 

                                                                    Uznesenie č. 149/2021 

                                  Z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 27.05.2021 

__________________________________________________________________________________________

K 8. bodu rozpočtové opatrenia  

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie 3/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 
 
 
V Kazimíri zo dňa 27.05.2021                                                                    Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                          starosta obce 

 
 

 

 

 

 



                                                                    Uznesenie č. 150/2021 

                                  Z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 27.05.2021 

__________________________________________________________________________________________

K 9. bodu plnenie rozpočtu obce za 1.Q 2021 - prerokovanie  
Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
plnenie rozpočtu za 1.Q 2021 
 

 
V Kazimíri zo dňa 27.05.2021                                                                    Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

                                                                    Uznesenie č. 151/2021 

                                  Z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 27.05.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

K 10. bodu vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kazimír 
  
 
Obecné zastupiteľstvo  
vyhlasuje  
voľbu hlavného kontrolóra obce Kazimír, ktorá sa uskutoční 6.7.2021 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome 
v Kazimíri 
 

6. Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra   
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

7. Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe):   
- prax vo verejnej alebo štátnej správe, prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti  

bezúhonnosť 
8. Náležitosti písomnej prihlášky:   

- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje 
(telefón, e-mail)   

- doklad o vzdelaní 
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a)zákona č. 

330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
91/2016 Z. z.   

- profesijný životopis 
- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je 

členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 
podnikateľskú činnosť   

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra. 

9. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 20 % úväzku 
10. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto 

dňom je 1.8.2021  

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba 
hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obec Kazimír, Hlavná 252/129, 076 13 Kazimír v termíne do 
22.6.2021 do 12.00 hod.  

6. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra  

a. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním na zasadnutí OZ v Kazimíri dňa  
6.7.2021. 



 b. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú 
prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra.  

c. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti vopred 
písomne informovaný.  

d. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom.  

e. Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú kandidáti uvedení v 
abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického 
titulu. Hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou obce. 

 f. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže 
najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží poslanec do volebnej schránky.  

g. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive a so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta  

h. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa 
neprihliada. 

 i. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani 
jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo 
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných 
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 
platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

k. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:  

- počet prítomných poslancov 

 - počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 

 - počet odovzdaných hlasovacích lístkov  

- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 

 - výsledky voľby, resp. II. kola voľby 

 - meno zvoleného kandidáta 

 
 
 
V Kazimíri zo dňa 27.05.2021                                                                    Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

 


