
Zápisnica 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 29.03.2021 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                               Ing. Tomáš Toma 
Zástupca starostu:                        Jozef Takáč 
 
Poslanci obecného OZ:                  Bc. Stanislav Balog 
                                                         Ing. Michal Černej 

                                                         Mgr. Rastislav Kolesár 

                                                         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.  Modernizácia športového areálu v obci Kazimír - prerokovanie 

6.  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kazimír 

7.  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - starosta 

8.  Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie 

9.  Rozpočtové opatrenie - prerokovanie 

10.Správa hlavnej kontrolórky za rok 2020 - prerokovanie 

11.Výzva - Poskytnutie dotácie formou podpory v oblasti regionálneho rozvoja - os D rozvoj turistickej 

infraštruktúry - prerokovanie 

12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia - prerokovanie 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. 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 4 a OZ je uznášania schopné. Dvaja poslanci sa 

vopred ospravedlnili a poslanec Stanislav Balog telefonicky oznámil, že bude chvíľu meškať. 

K 2. bodu určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Michal Černej a Mgr. Rastislav Kolesár, za zapisovateľku                   

Ing. Helenu Pavayovú 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
určenie za overovateľov zápisnice Ing. Michal Černej a Mgr. Rastislav Kolesár a  Ing. Helenu Pavayovú za 

zapisovateľku zápisnice. 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Černej, Kolesár, 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: 4, Za: 4 (Černej, Kolesár, 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. 122/2021 –      

č. 133/2021 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

Uznesenie č. 134/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 122/2021 – č. 133/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Černej, Kolesár, Lukčíková, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 
  
K 5. bodu Modernizácia športového areálu v obci Kazimír - prerokovanie 

Starosta obce privítal poslanca Stanislava Baloga a predniesol fotodokumentáciu a podklady k projektu -

Modernizácia športového areálu v obci Kazimír, podrobne vysvetlil podmienky, financovanie aj miesto 

realizácie projektu, športový areál by sa nachádzal v parku medzi starou materskou školou a amfiteátrom, 

poslankyňa Lukčíková nesúhlasí s miestom výstavby, myslí si, že najprv by bolo potrebné odstrániť starú 

materskú školu, poskytla kontakt na firmu, ktorá sa likvidáciou zaoberá. 
Starosta vysvetlil, že odstránenie takej budovy je momentálne nemožné z dôvodu veľkej finančnej náročnosti, 

obec s odstránením budovy do budúcna počíta, len z vlastných prostriedkov to nedokáže, ako náhle vyjde výzva 

na odstránenie environmentálnej záťaže,  obec sa do nej zapojí. Ostatní poslanci si tiež myslia, že búranie 

budovy nie je momentálne prioritou  a že dôležitejšie je momentálne využiť výzvu, nakoľko v obci sa 

nenachádzajú žiadne ihriská a obec nedisponuje žiadnym športovým areálom  pre aktivita mládeže v obci. 

Poslanec Balog sa vyjadril, že ide o značne finančne náročnú investíciu. 

 

Uznesenie č. 135/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

dôvodovú správu k Návrhu na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok, zabezpečenia realizácie 

projektu a spolufinancovania projektu - Modernizácia športového areálu  v obci Kazimír 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 3 (Černej, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  

Zdržal sa: 2 ( Balog, Lukčíková), Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 136/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 a) predloženie žiadosti o finančný príspevok za účelom realizácie projektu Modernizácia športového 

areálu  v obci Kazimír,  realizovaného v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ číslo 2020/001 výzvy Fondu na  podporu športu. 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu do výšky 85 000,- eur 

(v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci) 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 3 (Černej, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 2 ( Balog, Lukčíková), Nehlasoval: 0 
 

 

K 6. bodu Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kazimír - prerokovanie 

Návrh Zásady odmeňovania poslancov OZ v Kazimíri bol v čase od 04.03.2021 do 21.03.2021 bol  zverejnený 

na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. K dnešnému dňu neboli zo strany poslancov a 

verejnosti podané žiadne pozmeňujúce pripomienky. Poslanci Zásady odmeňovania poslancov OZ v Kazimíri 

schválili s účinnosťou od 1.4.2021 a je prílohou zápisnice. 



 

 

 

Uznesenie č. 137/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kazimír 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Kolesár, Lukčíková, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 
 
K 7. bodu  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - 

starosta 

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

verejného funkcionára za rok 2020 

  
Uznesenie č. 138/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – starosta obce za rok 

2020 

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

K 8. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

Starosta obce informoval poslancov o veciach, ktoré v obci plánuje a na ktoré potrebuje uvoľniť peniaze 

z rezervného fondu a to : na spracovanie podkladov na štúdie vodovod a kanalizácia, za spravovanie žiadosti o 

platbu a monitorovaciu správu za vodovod realizovaný v roku 2020, na úhradu stavebného dozoru pri realizácii 

vodovodu v r. 2020, ktorá bola fakturovaná v roku 2021, interiérové dvere, vypracovanie projektu na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia, vypracovanie  projektu modernizácia športového areálu, vypracovanie 

projektu rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému 

Uznesenie č. 139/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na: 

a) 3 000 € spracovanie podkladov na štúdiu vodovod a kanalizácia 
b) 950 €    monitorovaciu správu 
c) 1 500 € na stavebný dozor vodovod 
d) 2 500 € projektovú dokumentáciu modernizácia športového areálu 
e) 850 €   interiérové dvere 
f) 1 600 € vypracovanie projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
g) 4 000 € modernizáciu kamerového systému 

 

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

K 9. bodu  rozpočtové opatrenia - prerokovanie 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby informovala poslancov s rozpočtovým opatrením 1/2021. 

Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtovom opatrení. Rozpočtové opatrenie 

tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 



Uznesenie č. 140/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   
rozpočtové opatrenie 1/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Kolesár, Lukčíková, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0 
 
K 10.bodu Správa hlavnej kontrolórky za rok 2020 – prerokovanie 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce aby prečítala Správu hlavnej kontrolórky za rok 2020. Zo strany 

poslancov neboli žiadne výhrady  a pripomienky. 

Uznesenie č. 141/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky na rok 2020 

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

 

K 11. bodu  Výzva -  Poskytnutie dotácie formou podpory v oblasti regionálneho rozvoja - os D rozvoj 

turistickej  infraštruktúry – prerokovanie 
Starosta obce informoval poslancov, že je tu možnosť zapojiť sa do tejto výzvy, rozvoj turistickej infraštruktúry,  

kde by obec chcela skrášliť a upraviť terén okolo zrúcaniny. Poslanci súhlasia so zapojením sa do výzvy. 

Uznesenie č. 142/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zapojenie sa do výzvy -  Poskytnutie dotácie formou podpory v oblasti regionálneho rozvoja - os D rozvoj 

turistickej  infraštruktúry 

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

K 12. bodu Rekonštrukcia verejného osvetlenia – prerokovanie 

Starosta obce informoval poslancov, že ho oslovila firma s ponukou rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci, 

výmena za LED osvetlenie. Podmienkou je, že obec si zabezpečí projektovú dokumentáciu. Pýtam sa na Váš 

názor pani poslankyňa a páni poslanci.  Poslanci s rekonštrukciou súhlasia a poverujú starostu na vypracovanie 

projektovej dokumentácie a začatie verejného obstarávania v predmetnej veci. 

Uznesenie č. 143/2021 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

rekonštrukciu verejného osvetlenia 

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

K 13. bodu Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov, že oslovil majiteľov pozemkov v Malom Kazimíri pri cintoríne. Majitelia 

nemajú záujem pozemky predať ale chcú ich s obcou vymeniť. Je to dosť komplikované, budúci týždeň idem na 

pozemkový úrad riešiť tento problém.  Taktiež informoval, že momentálne prebieha čistenie  parku, kde sa 

odstraňujú invázne dreviny,  odstraňujú sa suché a popadané stromy. Nazbieralo sa pomerne veľké množstvo 

dreva, ktoré je vhodné na ďalšie spracovanie a obec ho využije pri realizácii projektov obce,  zároveň chce počuť 

názor poslancov, či by súhlasili s možnosťou ponúknuť drevo za protislužbu občanov, nakoľko je v obci 

naplánovaných veľa aktivít a aktivačných pracovníkov v obci je málo. Obec by si takto mohla pomôcť. Poslanci 

rozhodnutie nechávajú na starostu, padla len podmienka, že túto službu môžu využiť len tí občania, ktorí nemajú 

žiadne pozdĺžnosti voči  obci. Obec zvažuje rekonštrukciu cesty na cintoríne, o cene Vás budem na najbližšom 

zasadnutí informovať. Ďalej starosta informoval, že sa pripravuje návrh rekonštrukcie domu smútku, keďže je 



potrebné použiť poskytnutú dotáciu, bude treba investovať aj vlastné prostriedky obce. Po skompletizovaní bude 

potrebné určiť priority rekonštrukcie domu smútku.   

K 14. Diskusia 

Poslankyňa Lukčíková informovala starostu, že dostala napomenutie od občianky, že obec nemá zverejnené 

výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra, starosta obce spolu s hlavnou kontrolórkou informovali, že 

o tom vedia, ale  podľa § 30f ods. 1 zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 

pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 , počas mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19  niektoré 

lehoty ustanovené neplynú. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej 

situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je 

zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po skončení núdzového stavu obec pristúpi k vyhláseniu voľby 

hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona. 

K 15.bodu záver 

Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť. Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo o 

20.30 h. 

 

 

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

       Mgr. Rastislav Kolesár                   ...................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=5153604-5153623&f=2


 

 

 

 

 

Uznesenie č. 134 /2021 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 29.03.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 122/2021 – č. 133/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 

 

 

 

V Kazimíri zo dňa 29.03.2021                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 135/2021 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 29.03.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

  
K 5. bodu Modernizácia športového areálu v obci Kazimír - prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

dôvodovú správu k Návrhu na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok, zabezpečenia 
realizácie projektu a spolufinancovania projektu - Modernizácia športového areálu  v obci Kazimír 

 
V Kazimíri zo dňa 29.03.2021                                                                                                      Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 136/2021 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 29.03.2021 

 

K 5. bodu Modernizácia športového areálu v obci Kazimír - prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 a) predloženie žiadosti o finančný príspevok za účelom realizácie projektu Modernizácia športového 

areálu  v obci Kazimír,  realizovaného v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ číslo 2020/001 výzvy Fondu na  podporu športu. 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu do výšky 85 000,- eur 

(v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci) 

 
V Kazimíri zo dňa 29.03.2021                                                                                                      Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                                                                       starosta obce 

 

 

 



 

Uznesenie č. 137/2021 
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 29.03.2021 

 

K 6. bodu Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kazimír – prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kazimír 

 

 

V Kazimíri zo dňa 29.03.2021                                                                                                      Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 138/2021 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 29.03.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

K 7. bodu  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - 

starosta 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – starosta obce za rok 

2020 

  

 
V Kazimíri zo dňa 29.03.2021                                                                                                      Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 139/2021 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 29.03.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

K 8. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na: 

              a) 3 000 €  spracovanie podkladov na štúdiu vodovod a kanalizácia 
              b) 950 €    monitorovaciu správu 
              c) 1 500 €  na stavebný dozor vodovod 
     d)2 500€   projektovú dokumentáciu modernizácia športového areálu                                                                      

 e) 850 €    interiérové dvere 
              f)1 600 €   vypracovanie projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia    

 g) 4 000 € modernizáciu kamerového systému 
 

 
V Kazimíri zo dňa 29.03.2021                                                                                                      Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                                                                             starosta obce 

 

 



 

 

Uznesenie č. 140/2021 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 29.03.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

K 9. bodu  rozpočtové opatrenia - prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje   
rozpočtové opatrenie 1/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 
V Kazimíri zo dňa 29.03.2021                                                                                                      Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 141/2021 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 29.03.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

K 10.bodu Správa hlavnej kontrolórky za rok 2020 – prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky na rok 2020 

 

V Kazimíri zo dňa 29.03.2021                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 142/2021 

                           z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 29.03.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K 11. bodu  Výzva -  Poskytnutie dotácie formou podpory v oblasti regionálneho rozvoja - os D rozvoj 

turistickej  infraštruktúry – prerokovanie 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zapojenie sa do výzvy -  Poskytnutie dotácie formou podpory v oblasti regionálneho rozvoja - os D rozvoj 

turistickej  infraštruktúry 

 

 

V Kazimíri zo dňa 29.03.2021                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 143/2021 

                           z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 29.03.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K 12. bodu Rekonštrukcia verejného osvetlenia – prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

rekonštrukciu verejného osvetlenia 

 

 

V Kazimíri zo dňa 29.03.2021                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 



                                                                                                                                                             starosta obce 


