
Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 10.01.2022 

 

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

         Bc. Stanislav Balog 
         Ing. Michal Černej 

                       Mgr. Rastislav Kolesár 
 

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. Návrh VZN  č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosťškolského klubu detí,     
     na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kazimír – prerokovanie  
6. Zámer predaja pozemku parcela registra E – KN parcela č. 94/2, LV 585, katastrálne územie Malý Kazimír,           
    druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 35 m2 - prerokovanie  
7. Rôzne  
8. Diskusia 
9. 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. Traja poslanci sa 
vopred ospravedlnili. 

K 2. bodu určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Bc. Stanislava Baloga a Ing. Michala Černeja, za zapisovateľku 
Ing. Helenu Pavayovú. 
 
Obecné zastupiteľstvo 
beriena vedomie 
určenie za overovateľov zápisnice Bc. Stanislava Baloga a Ing. Michala Černeja, za zapisovateľku Ing. Helenu 
Pavayovú 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Černej, Kolesár,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 (Balog, Černej, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

Následné pán starosta navrhol zmenu programu, kde doplnil program ešte o jeden bod: Uvoľnenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie projektu Oddychová zóna pod Hrádkom. Starosta obce požiadal poslancov 
o hlasovanie za zmenu programu.  
 
1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu  
4. Kontrola plnenia uznesení  
5. Návrh VZN  č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosťškolského klubu detí,     
     na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kazimír – prerokovanie  
6. Zámer predaja pozemku parcela registra E – KN parcela č. 94/2, LV 585, katastrálne územie Malý Kazimír,           
    druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 35 m2 – prerokovanie 
7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie pre OZ Kazimirčan na spolufinancovanie 
projektu Oddychová zóna pod Hrádkom  -   prerokovanie 
8. Rôzne   
9. Diskusia 
10. Záver 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Černej, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce poprosil svojho zástupcu, aby prečítal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ č. 
168/2021 –181/2021 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

Uznesenie č. 182/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení   č. 168/2021 – č. 181/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Černej, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

 
K  5. Návrh VZN  č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského 
klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kazimír – 
prerokovanie  
 
Návrh VZN  č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, 
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kazimír bol v čase od 
20.12.2021 do 5.1.2022 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie.  Ide 
o navýšenie poplatku školného na 5,- € a navýšenie poplatku za stravné z dôvodu zvyšovania cien potravín. K 
dnešnému dňu neboli zo strany poslancov a verejnosti podané žiadne pozmeňujúce pripomienky. VZN  č. 1/2022 



o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu 
nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kazimírposlanci schválili a je prílohou zápisnice. 
Uvedené VZN nadobúda účinnosť od 1.2.2022. 
 
Uznesenie č. 183/2022 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
VZN  č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, na 
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kazimír 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Černej, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

 
K 6. Zámer predaja pozemku parcela registra E – KN parcela č. 94/2, LV 585, katastrálne územie Malý 
Kazimír, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 35 m2- prerokovanie 
 
Na základe žiadostí, ktorú podala p. Dulinová na odkúpenie pozemku od Obce Kazimír, obec vypracovala 
Zámer a vyhlasuje  Obchodnú verejnú súťaž na pozemok parcela registra E – KN parcela č. 94/2, LV 585, 
katastrálne územie Malý Kazimír,  druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 35 m2 

Uznesenie č. 184/2022 

Obecné zastupiteľstvo          
schvaľuje 
Zámer predaja a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na pozemok parcela registra E – KN parcela č. 94/2, LV 
585, katastrálne územie Malý Kazimír,  druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 35 m2 , zámer – obchodná 
verejná súťaž tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
       
Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Černej, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

 
K 7. bodu Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie pre OZ Kazimirčan na 
spolufinancovanie projektu Oddychová zóna pod Hrádkom  -  prerokovanie  
 
Starosta prečítal poslancom žiadosť od Občianskeho združenia Kazimirčan na spolufinancovanie projektu 
Oddychová zóna pod Hrádkom vo výške  5 466,44 €. OZ dostalo koncom roka 2021 dotáciu na „Oddychovú 
zónu pod Hrádkom“ dotáciu vo výške 44 182,85 €. Je však potrebné spoluúčasť vo výške uvedenej v žiadosti.  
Poslanci súhlasia so s poskytnutím dotácie v požadovanej výške  na  požadovaný účel. 
 
Uznesenie č. 185/2022 

Obecné  zastupiteľstvo   
schvaľuje  
z rozpočtu obce dotáciu na rok 2022 pre Občianske združenie Kazimirčan na spolufinancovanie projektu 
Oddychová zóna pod Hrádkom vo výške  5 466,44 € 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Černej, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

K 8. Rôzne a k 9. bodu Diskusia  

Starosta obce sa spýtal poslancov, či majú nejaké otázky, pripomienky, návrhy. Poslanci sa k daným veciam 
nevyjadrovali a tak starosta ukončil OZ 



K 10. bodu Záver 
Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo 
o 18.00 h. 
 
 
Overovatelia zápisnice:                   Bc. Stanislav Balog         ........................................ 
     Ing. Michal Černej  ......................................... 
Zapisovateľka:                                 Ing. Helena Pavayová                  ......................................... 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 182/2022 
Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.01.2022 

__________________________________________________________________________________________ 
  

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení   č. 168/2021 – č. 181/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 
 

 

V Kazimíri zo dňa 10.01.2022 
                                                                                                                  Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                     starosta obce    

 
 

Uznesenie č. 183/2022 
Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.01.2022 

__________________________________________________________________________________________ 
  

K  5. Návrh VZN  č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského 
klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kazimír – 
prerokovanie  
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
VZN  č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, na 
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kazimír 
 
 

V Kazimíri zo dňa 10.01.2022 
                                                                                                                  Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                     starosta obce    
 
 
    
 

Uznesenie č. 184/2022 
                                  Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.01.2022 
__________________________________________________________________________________________ 

  
 
K 6. Zámer predaja pozemku parcela registra E – KN parcela č. 94/2, LV 585, katastrálne územie Malý 
Kazimír, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 35 m2- prerokovanie 
 
Obecné zastupiteľstvo          
schvaľuje 
Zámer predaja a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na pozemok parcela registra E – KN parcela č. 94/2, LV 
585, katastrálne územie Malý Kazimír,  druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 35 m2 , zámer – obchodná 
verejná súťaž tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

V Kazimíri zo dňa 10.01. 2022                                                                                   Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                        starosta obce 



Uznesenie č. 185/2022 
                                  Z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 10.01.2022 
 

 

 

K 7. bodu Uvoľnenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Oddychová zóna pod 
Hrádkom  -  prerokovanie  
 
Obecné  zastupiteľstvo   
schvaľuje  
z rozpočtu obce dotáciu na rok 2022 pre Občianske združenie Kazimirčan na spolufinancovanie projektu 
Oddychová zóna pod Hrádkom vo výške  5 466,44 € 

 

 

V Kazimíri zo dňa 10.01.2022 
                                                                                                                  Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                     starosta obce 
 
 
  

 
 

 


