
Zápisnica z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 20.07.2021 

 

Prítomní: 
Starosta obce:                                                                      Ing. Tomáš Toma 
Zástupca starostu:                                                              Jozef Takáč 
 
Poslanci obecného OZ: 

                                                                                             Bc. Stanislav Balog 
                                                                                             Ing. Michal Černej 
                                                                                             Mikuláš Horňák 

        Mgr. Rastislav Kolesár 
                                                                                             Bc. Katarína Kolesárová 
                                                                                              

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.  Voľba hlavného kontrolóra obce Kazimír 
6.  Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie 
7.  Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 
8.  Rôzne 
9.  Diskusia 
10. 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 6 a OZ je uznášania schopné. Jeden poslanec sa 
vopred ospravedlnil. 

K 2. bodu určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Mikuláša Horňáka a Mgr. Rastislava Kolesára, za zapisovateľku 
Ing. Helenu Pavayovú 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
určenie za overovateľov zápisnice Mikuláša Horňáka a Mgr. Rastislava Kolesára, za zapisovateľku Ing. Helenu 
Pavayovú 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal, Nehlasoval: 0 sa: 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: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal, Nehlasoval: 0 sa: 0 

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce poprosil svojho zástupcu, aby prečítal kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ č. 144/2021 –
151/2021 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

Uznesenie č. 152/2021                  

 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení č. 144/2021 – č. 151/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal, Nehlasoval: 0 sa: 0 
 

K  5.bodu Voľba hlavného kontrolóra obce Kazimír 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 28.05.2021 a kandidáti mohli 
odovzdať prihlášky na Obecný úrad do 22.06.2021 do 12.00 hodiny. V stanovenom termíne bola na Obecný úrad 
doručená jedna prihláška. Starosta obce obálku otvoril, spolu s volebnou komisiou  skontrolovali, či obsahuje 
všetky potrebné náležitosti. Skonštatovali, že je všetko v poriadku a tak sa  uskutočnila tajná voľba hlavného 
kontrolóra. Bolo pripravených 7 hlasovacích lístkov, nakoľko jedna poslankyňa sa ospravedlnila, jej hlasovací 
lístok bol vopred znehodnotený. Každý z prítomných poslancov OZ obdŕžal opečiatkovaný a starostom 
podpísaný hlasovací lístok s menom kandidáta. Každý poslanec po zakrúžkovaní poradového čísla kandidáta 
prípadne nezakrúžkovaní vhodil hlasovací lístok do pripravenej volebnej urny. Po ukončení voľby požiadal 
starosta obce poslancov, aby spolu s ním vyhodnotili výsledky hlasovania. Z vydaných 6 hlasovacích lístkov 
bolo odovzdaných 6 platných hlasovacích  lístkov, na ktorých bolo zakrúžkované meno kandidáta Ing. Ingrid 
Grimlingová 
Ing. Ingrid Grimlingová bola šiestymi poslancami zvolená za hlavného kontrolóra obce Kazimír na funkčné 
obdobie od 01.08.2021- 31.07.2027 s 20 % pracovným úväzkom .  
 

Uznesenie č. 153/2021 

Obecné zastupiteľstvo              
schvaľuje                                      
za hlavného kontrolóra obce Kazimír Ing. Ingrid Grimlingovú na funkčné obdobie od 01.08.2021- 31.07.2027 
s 20 % pracovným úväzkom  

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal, Nehlasoval: 0 sa: 0 
K 6.bodu  Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie 
 
Starosta obce je toho názoru, aby sa Materská škola so Základnou školou v obci rozvíjala a napredovala  a tak 
bol vytvorený funkčný a príjemný priestor pre detí z obce. Zo strany rodičov bol veľký záujem o umiestnenie 



detí do Materskej a Základnej školy, ale  nebolo možné vyhovieť všetkým prijatým prihláškam, nakoľko 
momentálne stanovené kapacity sú nepostačujúce. Poverené riaditeľky Mgr. Miroslava Dušeková a Lucia 
Kováčová spolu so starostom obce by chceli upraviť a skrášliť areál budovy, školský dvor, detské ihrisko. 
Starosta obce predniesol poslancom návrhy a predstavy. Informoval poslancov, že výzva na  Modernizáciu 
športového areálu bola úspešná, len v nej nebude detské ihrisko, tak aj preto by chcel, aby všetky vekové 
skupiny detí mali vymedzený priestor na hry a aktivity. 
Preto požiadal poslancov, aby vyjadrili svoj názor ohľadom ihriská, kde by bolo umiestnené, aké by bolo a do 
akej sumy by sa realizovalo. Ponúkol poslancom katalógy s certifikovanými a s necertifikovanými ihriskami, 
oboznámil ich s cenovými kategóriami. Vysvetlil poslancom rozdiel certifikovaného a necertifikovaného ihriska 
a hlavne prehnané ceny ak sa jedná o certifikované ihrisko. Poslanec Černej navrhol zakúpenie certifikovaného 
ihriska  z bezpečnostného dôvodu a taktiež, aby nasledujúci starosta nemal problém pri kontrolách, navrhuje  
umiestnenie v areáli MŠ a ZŠ a rovnako navrhuje, aby bolo  prístupné pre všetky deti neobmedzene. Starosta mu 
vysvetlil, že ak by ihrisko bolo umiestnené v školskom areáli a malo by slúžiť pre verejnosť,  sú tu možné 
komplikácie v podobe časového harmonogramu školských zariadení, prístupné by bolo až po 16 hodine,  keď už 
nebude v škole a škôlke žiadne dieťa, taktiež aj z hľadiská hygieny a možného vandalizmu, neviem či je miesto 
vhodné, keďže školský dvor je za budovou,  poslanec Černej argumentoval ako opatrenie inštaláciu kamier.  
Avšak zástupca Takáč a poslanec Balog argumentovali, že aj na miestach, kde máme kamery sa vandalizmus 
deje. Poslanec Kolesár navrhoval, aby sa zakúpilo necertifikované ihrisko, pretože nevidí potrebu zbytočného 
predraženia a myslí si, že je bezpečné, v škôlke máme učiteľky, ktoré majú dozerať na deti. Z danej sumy 
certifikovaného ihriska vieme do obce zakúpiť ďalšie dve detské ihriská.  Poslanci po dlhom rokovaní a výmene 
názorov, kde sa nevedeli zhodnúť, či sa zakúpia certifikované – necertifikované a po kompromise sa zhodli na 
nákupe certifikovaného detského ihriska, ktoré bude v areáli Materskej a Základnej školy v sume do 10 000,- €, 
ktorú si majú vyskladať p. riaditeľky. Následne starosta informoval poslancov o probléme vysokých teplôt 
v priestoroch Základnej školy a navrhuje uvoľnenie prostriedkov vo výške 4 000,- € na kúpu a inštaláciu 
klimatizácie. Tu vznikla otázka a diskusia,  či klimatizačné zariadenie je dovolené od hygieny. Starosta povedal, 
že preverí cez RÚVZ Trebišov, či môže byť v škole nainštalovaná klimatizácia a navrhol kompromis a to 
uvoľniť 1 500,- € na chladiace zariadenie pre školu, ak by nebolo možné inštalovať klimatizáciu.  
Ďalšie prostriedky z rezervného fondu, ktoré by potreboval uvoľniť a to:  2 000,- € na skrášlenie a rekonštrukciu  
priestorov školského dvora, kde riaditeľky chcú zriadiť oddychovú zónu a upraviť dvor. 
Taktiež na návrh p. riaditeľky ZŠ zakúpiť jednomiestne lavice do tried, s ktorými by bola lepšia manipulácia 
a ušetrenie priestoru v triedach. K tomu  sa poslanci vyjadrili, aby sa lavice  zakúpili zo školských peňazí.  
 
Starosta poprosil poslancov aj o uvoľnenie peňažných prostriedkov na klimatizovanú jednotku aj do priestorov 
Obecného úradu, keďže tam prevládali vysoké teploty, budova nemá odizolovanú strechu, poslanci vyhoveli 
a uvoľnili sumu 4000,- € z prostriedkov rezervného fondu.  
 
Taktiež starosta navrhol zakúpenie obecnej vlečky, pretože vždy keď potrebuje niečo doviesť alebo  premiestiť 
používa svoju súkromnú a tá sa pritom ničí. Poslanci súhlasia s jej nákupom v sume 1 000,- €.  
 
V tomto bode informoval starosta o potrebe rekonštrukcii ciest, ktoré sú plné výtlkov. Navrhuje, aby sme si 
výtlky  opravovali svojpomocne, len je na to potrebné zakúpiť vrecovaný asfalt a vibračnú dosku. Poslanci 
súhlasili, ale navrhli, aby sme si najprv zapožičali vibračnú dosku na skúšku a keď to bude úspešné a zvládneme 
to, potom môžeme investovať do kúpy. Starosta navrhol uvoľniť sumu 1 800,- € na opravu a údržbu výtlkov 
a sumu 1 000,- € na nákup vibračnej dosky z rezervného fondu. Poslanci uvedené čiastky schválili.  
 
Uznesenie č. 154/2021 

Obecné zastupiteľstvo              
schvaľuje                                      
použitie prostriedkov rezervného fondu na: 

a) úpravu školského areálu pre MŠ a ZŠ v sume 2 000,- € 
b) na nákup certifikovaného ihriska  v sume 10 000,- € 
c) na chladiace zariadenie resp. klimatizáciu pre Základnú školu 1 500,- € 
d) na nákup klimatizácie na Obecný úrad v sume 4 000,- € 
e) na nákup obecnej vlečky v sume 1 000,- € 
f) na opravu a údržbu ciest výtlkov  v sume 1 800,- € 
g) na nákup vibračnej dosky v sume 1 000,- € 

 



Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal, Nehlasoval: 0 sa: 0 
 

K 7. bodu rozpočtové opatrenia  

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 4/2021 
a č. 5/2021. Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtových opatreniach. 
Rozpočtové opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice.  
 
 
Uznesenie č. 155/2021 

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 4/2021 a č. 5/2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal, Nehlasoval: 0 sa: 0 
                          
K 8. bodu rôzne 

 

Starosta oboznámil poslancov s dianím v obci, informoval, že by rád nainštaloval retardéry na Orgovanovej 
a Športovej ulici. Informoval ich, projekt s dotáciou na zberné dvory končí a predniesol im svoj návrh, čo s nimi 
do budúcna mieni urobiť.   Poslanec Kolesár poprosil, či by starosta prispel chlapcom v obci k futbalovému 
turnaju a zasponzoroval im. Starosta súhlasil.   
 

K 9. bodu diskusia 
 
Keďže všetky potrebné záležitosti boli prebrané v 6. bode programu diskusia sa nekonala, poslanci ani starosta 
už nemali výhrady a pripomienky.  
 
K 10. bodu záver   

 
Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť. Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo 
o 19.30h 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Mgr. Rastislav Kolesár                     ......................................... 
                                                   Mikuláš Horňák                               ..........................................                              

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Uznesenie č. 152/2021 

                                  Z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.07.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

  

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

kontrolu plnenia uznesení č. 144/2021 –151/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 
 

 

V Kazimíri zo dňa 20.07.2021 
                                                                                                                    Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                               starosta  obce                                                                                          
     
 

Uznesenie č. 153/2021 

                                  Z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.07.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

  

K  5.bodu Voľba hlavného kontrolóra obce Kazimír 

 

Obecné zastupiteľstvo               
schvaľuje                                      
za hlavného kontrolóra obce Kazimír Ing. Ingrid Grimlingovú na funkčné obdobie od 01.08.2021- 31.07.2027 
s 20 % pracovným úväzkom  

 

V Kazimíri zo dňa 20.07.2021 
                                                                                                                    Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                               starosta  obce                                                                                                                  
     
 
                                                                    Uznesenie č. 154/2021 

                                  Z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.07.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

 
K 6. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu  
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje                                      
použitie prostriedkov rezervného fondu na: 

a) úpravu školského areálu pre MŠ a ZŠ v sume 2000,- € 
b) na nákup certifikovaného ihriska  v sume 10 000,- € 
c) na chladiace zariadenie resp. klimatizáciu pre Základnú školu 1 500,- € 
d) na nákup klimatizácie na Obecný úrad v sume 4 000,- € 
e) na nákup obecnej vlečky v sume 1 000,- € 
f) na opravu a údržbu ciest výtlkov  v sume 1 800,- € 
g) na nákup vibračnej dosky v sume 1 000,- € 

V Kazimíri zo dňa 20.07.2021 
                                                                                                                    Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                               starosta  obce                                                                                                                  
     
 
 



                                                                     Uznesenie č. 155/2021 

                                  Z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.07.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K 6. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu  
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 4/2021 a č. 5/2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

V Kazimíri zo dňa 20.07.2021 
                                                                                                                    Ing. Tomáš Toma 

                                                                                                                                               starosta  obce                                                                                                                  
 


