
Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 26.10.2021 

 

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

         Mgr. Rastislav Kolesár 
 

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.  Plnenie rozpočtu k 30.09.2021 
6.  Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 
7.  Individuálna výročná správa za rok v 2020 - prerokovanie 
8.  Audit za rok 2020 – prerokovanie 
9.  Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 
10.Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 
11.Výzva: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva –C1,C5 
12. Výzva: ochrana a využívanie vôd – BV 
13. Výzva: MAS Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z. 
Výstavba chodníka k cintorínu, časť Malý Kazimír 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16.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 Ing. Michala Černeja, za zapisovateľku        
Ing. Helenu Pavayovú. 
 



Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
určenie za overovateľov zápisnice Bc. Stanislava Baloga a Ing. Michala Černeja, za zapisovateľku Ing. Helenu 
Pavayovú 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, 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: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, 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. 152/2021 –155/2021 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

Uznesenie č. 156/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení   č. 152/2021 – č. 155/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
K  5.bodu plnenie rozpočtu k 30.09.2021 
 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plnením rozpočtu k 30.06.2021. 
Kontrolórka obce podrobne vysvetlila poslancom plnenie rozpočtu. Zo strany poslancov neboli žiadne 
doplňujúce otázky a tak  vzalo OZ plnenie rozpočtu na vedomie.  
Plnenie rozpočtu tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.  
 
Uznesenie č. 157/2021 

Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
plnenie rozpočtu k 30.06.2021 

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

 
K 6.bodu   Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 
 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na       
2. polrok 2021. 
Hlavná kontrolórka vymenovala kontrolné činnosti, na ktoré sa zameria v druhom polroku.  
 



Uznesenie č. 158/2021 

Obecné zastupiteľstvo             
berie na vedomie         
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
K 7. bodu Individuálna výročná správa za rok 2020 - prerokovanie 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom individuálnu výročnú správu za rok 2020, poslanci ju zobrali na 
vedomie, individuálna výročná správa tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.  

 
Uznesenie č. 159/2021 

Obecné zastupiteľstvo             
berie na vedomie 
individuálnu výročnú správu obce Kazimír za rok 2020 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
        
 
 
K 8. bodu audit za rok 2020 – prerokovanie  
 
Audit účtovnej jednotky za rok 2020 vykonala Ing. Paulína Baňacká. Audit obce za rok 2020 bol ukončený bez 
výhrad, obec splnila všetky zákonom stanovené povinnosti. Poslanci správu audítora vzali na vedomie a je 
prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 160/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
správu audítora za rok 2020 a audit vykonaný za rok 2020 
 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
        
 
K 9. bodu Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 
 
Starosta obce informoval poslancoch o aktuálnych aktivitách v obci a o plánoch, ktoré by chcel v obci 
zrealizovať. Obec sa zapojila do projektu od spoločnosti Allianz - Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, 
v ktorej bola obec úspešná a získala dotáciu na dva merače rýchlosti, spolufinancovanie obce je 700,- €, ktoré by 
chcel realizovať z prostriedkov rezervného fondu. Merače rýchlosti budú nainštalované na začiatku obce zo 
smeru Brezina a Michaľany.  
V auguste zasiahla aj našu obec veterná kalamita, najviac škody spôsobila na cintoríne vo Veľkom Kazimíri, kde 
sú poškodené a zničené pomníky, obec sa rozhodla odstrániť stromy z cintorína, aby viac k takýmto škodovým 
udalostiam nedochádzalo. Po odoslaní žiadostí bol obci schválený výrub drevín na cintoríne vo Veľkom 
a Malom Kazimíri. Obec to bude spolufinancovať z vlastných zdrojov, nakoľko poplatky za správu cintorína, ani 
poplatky za  hrobové miesta sa u nás nevyrubujú.  Poslanci na daný výrub uvoľnili z prostriedkov rezervného 
fondu sumu 3 500,- € 
Taktiež starosta navrhol opraviť cestu na cintoríne vo Veľkom Kazimíri, cesta si už roky žiada opravu, navrhuje 
natiahnuť asfalt, vybagrovať vrchnú vrstvu, ošetriť pred rastom buriny, trávy a natiahnuť asfalt, osadiť vonkajšie 



osvetlenie popri obrubníkoch, ktoré by kopírovalo cestu. Poslanci s daným návrhom súhlasia a po spoločnej 
dohode uvoľnili sumu z prostriedkov rezervného fondu, ktorá by mala byť do 20 000,- €. 
Taktiež po spoločnej konzultácii sa dohodlo, že brána cintorína bude po zrealizovaní cesty zatvorená, kľúče 
budú k dispozícii na Obecnom úrade v Kazimíri, u správcu cintorína, veľakrát sa stáva, že nemáme informácie, 
aké firmy chodia na cintorín, ak chceme investovať do opravy cesty, musíme zaviesť potrebné opatrenia na 
ochranu a bezpečnosť majetku obce.   
Obecný úrad oslovil nový konateľ firmy AT Zemplín, ktorý hľadá kancelárske priestory, obec mu poskytla 
priestory bývalej knižnice, keďže knižnica je presťahovaná a priestory sa nevyužívajú, priestory sú pre firmu 
vyhovujúce, je však potrebné vykonať čiastočnú rekonštrukciu, výťažok z nájmu kancelárskeho priestoru takto 
prispeje do rozpočtu obce. Poslanci súhlasili a odsúhlasili sumu 4 000,- € na rekonštrukciu priestoru z 
prostriedkov rezervného fondu. 
Minulý rok obec získala finančný príspevok vo výške 15 000,- € na rekonštrukciu Domu smútku vo Veľkom  
Kazimíri, peniaze je potrebne minúť do konca kalendárneho roka, nakoľko až teraz sa podarilo skompletizovať 
projektovú dokumentáciu s rozpočtom, obec spustila verejné obstarávanie. Rozpočet pozostáva z odvodnenia 
objektu, výmeny okien a dverí, novej vnútornej a vonkajšej dlažby, vrátane schodov a rozšírenia nájazdu, 
starosta predložil poslancom rozpočet, poslanci k danej akcii uvoľnili 8 500,- € na kompletnú rekonštrukciu 
domu smútku z prostriedkov rezervného fondu.  
 
Uznesenie č. 161/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 700,- € na spolufinancovanie dvoch 
meračov rýchlosti 

b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 500,- € na výrub drevín vo Veľkom 
a Malom Kazimíri 

c) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške do 20 000,- € na rekonštrukciu cesty na 
cintoríne vo Veľkom Kazimíri 

d) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 000,- € na rekonštrukciu 
kancelárskych priestorov (bývala knižnica) 

e) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 8 500,- € na dofinancovanie 
rekonštrukcie domu smútku vo Veľkom Kazimíri 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
    
 
K 10. bodu Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 
 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby informovala poslancov s rozpočtovými opatreniami 
č.6/2021 a č. 7/2021. Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtových 
opatreniach. Rozpočtové opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci rozpočtové opatrenie            
č. 6/2021 vzali na vedomie a č. 7/2021 schválili. 
 
Uznesenie č. 162/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
rozpočtové  opatrenie č. 6/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

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

 
Uznesenie č. 163/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo 



schvaľuje 
rozpočtové  opatrenie č. 7/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal, Nehlasoval: 0 sa: 0 
 
K 11. bodu Výzva: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva –C1, C5 
Starosta obce informoval, že aj tento rok sa obec zapojila  do výziev vyhlásených Environmentálnym fondom v 
oblasti C1 čelný nakladač, C5 drvič. Poslanci danú výzvu odsúhlasili.  
 
Uznesenie č. 164/2021 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
zapojenie sa do výziev vyhlásených Environmentálnym fondom v oblasti C1 a C5 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
K 12. bodu Výzva: ochrana a využívanie vôd – BV 
Starosta obce informoval, že aj tento rok sa obec zapojila  do výziev vyhlásených Environmentálnym fondom 
v oblasti  BV. Obec Kazimír sa momentálne nachádza v zásobníku, čakáme či sa nám podarí dostať danú  
dotáciu.  Poslanci danú výzvu odsúhlasili.  
 
Uznesenie č. 165/2021 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  
zapojenie sa do výziev vyhlásených Environmentálnym fondom v oblasti  BV 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
 
K 13. bodu  Výzva: MAS Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.- Výstavba chodníka k cintorínu, časť 
Malý Kazimír 
Starosta obce informoval poslancov, že po skoro dvoch rokoch nás vyzvala MAS - Miestna akčná skupina 
ROŇAVA na doplnenie žiadostí, ktorú sme mali podanú v roku 2019, kde obec chcela realizovať  rekonštrukciu 
chodníkov v obci. Medzi časom sa obec zapojila do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR, kde  požiadala o dotáciu na chodníky na Hlavnej ulici zo smeru Brezina, po ulicu 
Športovú, s pokračovaním po ulici Majerskej až k Hrádku.  
Cez MAS Roňava by bolo možné zrealizovať výstavbu chodníkov od zástavky v Malom Kazimíri po cintorín, 
len s  tým, že cintorín sa nachádza mimo intravilán obce a tak bolo potrebné projekt  rozdeliť do dvoch častí: a to 
od zastávky, po dom č.1 v Malom Kazimíri, lebo táto časť chodníkov by sa nachádzala v intraviláne obce, 
výstavba tejto časti chodníkov bola vyčíslená  na sumu 42 000,- € na momentálny rozpočet a od domu č.1, po 
cintorín, ktorý je už extravilán a na túto časť chodníkov bola vyčíslená suma 16 000,- €, dotácia sa na túto časť 
sa už nevzťahuje, tento úsek by sa realizoval z vlastných zdrojov. Obec má v MAS Roňava sumu 21 000,- €  
zbytok by obec spolufinancovala z vlastných zdrojov a vychádza to na 37 000,- €. Poslanci po dlhšej úvahe 
projekt odsúhlasili. 
 

Uznesenie č. 166/2021 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  
zapojenie sa do Výzvy MAS Miestna akčná skupina ROŇAVA, o. z.- Výstavba chodníka k cintorínu, časť Malý 
Kazimír 
 



Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 4 (Černej, Horňák, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 1 ( Balog ), Nehlasoval: 0  
K 14. bodu Rôzne 
 
Starosta obce prečítal poslancom žiadosť od členky Komisie kultúry a športu p. Hrabovskej, ktorá písomne 
oznámila OZ, že sa vzdáva odmeny za výkon svojej funkciu odo dňa 26.10.2021. Poslanci vzali žiadosť na 
vedomie. 
 
Uznesenie č. 167/2021 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
žiadosť členky Komisie kultúry a športu p. Hrabovskej, ktorá sa vzdáva odmeny za výkon svojej funkcie v 
komisii kultúry a športu odo dňa 26.10.2021 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Balog, Černej, Horňák, Kolesár, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
K 15. bodu Diskusia 
 
Starosta obce oboznámil poslancov, že sme mali podnet od troch občanov, ktorí sa ozvali ohľadom poškodenia 
pomníkov, pýtali sa či obec bude kompenzovať škody spôsobené víchricou, tak ako už bolo spomínané, nakoľko 
obec nevyberá poplatky za hrobové miesta a náklady na výrub drevín bude financovať z vlastných zdrojov, 
poslanci neodsúhlasili odškodňovanie. 
Poslanec Kolesár sa spýtal, či nové osvetlenie je nastavené na polovičnú svietivosť po polnoci, starosta mu 
odpovedal, že áno, že bola odovzdaná realizácia práce a svietivosť by mala byť v poriadku. 
Poslanec Černej pripomenul, že zrkadlo na križovatke Hlavná - Byštianska  stále nie je osadené, starosta mu 
odpovedal, že o danom probléme vieme a z našej strany ide každý týždeň podnet na Správu ciest. Zatiaľ 
bezvýsledne. 
Taktiež upozornil, že značka pozor deti pri bývalej ZŠ je stále na pôvodnom mieste, starosta to zobral na 
vedomie a danú situáciu vyrieši. Spýtal sa, či sa budú riešiť chýbajúce sklenené výplne  na zastávkach, starosta 
odpovedal, že boli viackrát vymenené, no dlho nevydržali, sklá sú drahé a je problém ich už objedať do daných 
modelov. Skúšali sme tam už dať aj plexisklo, no aj to nemalo dlhú trvácnosť.  
Poslanci sa spýtali ako je to s optickým internom, či už vieme, kedy bude realizácia, starosta im odpovedal, že 
z našej strany je vydané stavebné povolenie a zbytok práce je už na firme Telekomunik. 
Taktiež predniesol sťažnosť od občianky, ktorá sa sťažovala na neporiadok v amfiteátri, starosta ju informoval, 
že zamestnanci obce pravidelné zbierajú po víkende odpadky, ktoré sa nahromadia počas víkendu, že o danom 
probléme vieme dlhodobo. 
 
Starosta obce prezentoval poslancom projektovú dokumentáciu Kaplnky, ktorú chce zrealizovať na cintoríne 
v Malom Kazimíri. Obec chcela odkúpiť pozemky od majiteľov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť blízko cintorína, 
keďže nedošlo k vzájomnej dohode zo strany jednej majiteľky, ktorá nesúhlasí s predajom pozemku, starosta 
navrhuje daný projekt zrealizovať na vlastných pozemkov vo vrchnej časti cintorína.  
 
Starosta vyzval poslancov aby predniesli návrhy riešení na tému Zberné dvory, nakoľko situácia sa stále stupňuje 
a občania obce si zo zberných dvorov robia smetisko, nedodržujú separovanie odpadu a obec stojí odpratávanie 
a triedenie veľa zbytočného času a námahy, starosta navrhuje zberné dvory zrušiť, kontajnery presunúť do 
zberných dvorov len v parku, kde po kontrole našich zamestnancov bude umožnene uskladnenie odpadu.  
Poslanci sa k danej téme majú vyjadriť na ďalšom obecnom zastupiteľstve.  
 
K 16. bodu Záver 
Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť. Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo 
o 19.40h. 
 
 



Overovatelia zápisnice:                Bc. Stanislav Balog                     ......................................... 
                                                      Ing. Michal Černej                      .........................................                              
Zapisovateľka:                              Ing. Helena Pavayová                 .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 156/2021 
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 

__________________________________________________________________________________________ 
  

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie  na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení č. 152/2021 –155/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 
 

 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce 
   
 

 
Uznesenie č. 157/2021 

Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 
__________________________________________________________________________________________ 

  
K  5.bodu plnenie rozpočtu k 30.09.2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
plnenie rozpočtu k 30.06.2021 
 
 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce  
 

Uznesenie č. 158/2021 
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 

__________________________________________________________________________________________ 
    
 
 
K 6.bodu   Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo              
berie na vedomie         
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 
 
 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce  
 
 
 
 

Uznesenie č. 159/2021 
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 

 
 



K 7. bodu Inviduálna výročná správa za rok 2020 - prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo                       
berie na vedomie 
individuálnu výročnú správu obce Kazimír za rok 2020   
 
 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce 
  

 
 

Uznesenie č. 160/2021 
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 

__________________________________________________________________________________________ 
 
K 8. bodu audit za rok 2020 – prerokovanie  
 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
správu audítora za rok 2020 a audit vykonaný za rok 2020 
 
 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 161/2021 
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 

__________________________________________________________________________________________ 
 
K 9. bodu Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 

a) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 700,- € na spolufinancovanie dvoch 
meračov rýchlosti 

b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 500,- € na výrub drevín vo Veľkom 
a Malom Kazimíri 

c) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške do 20 000,- € na rekonštrukciu cesty na 
cintoríne vo Veľkom Kazimíri 

d) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 000,- € na rekonštrukciu 
kancelárskych priestorov (bývala knižnica) 

e) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 8 500,- € na dofinancovanie 
rekonštrukcie domu smútku vo Veľkom Kazimíri 

 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 162/2021 
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 

 
K 10. bodu Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 
 
Obecné zastupiteľstvo 



berie na vedomie 
rozpočtové  opatrenie č. 6/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice  
 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce  

 
 
 

Uznesenie č. 163/2021 
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 

 
K 10. bodu Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočtové  opatrenie č. 7/2021, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice  
 
 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce  

 
 
 
 

Uznesenie č. 164/2021 
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 

 
K 11. bodu Výzva: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva –C1, C5 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
zapojenie sa do výziev vyhlásených Environmentálnym fondom v oblasti C1 a C5 
 
 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce  

 
 
 

Uznesenie č. 165/2021 
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 

 
 
K 12. bodu Výzva: ochrana a využívanie vôd – BV 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  
zapojenie sa do výziev vyhlásených Environmentálnym fondom v oblasti  BV 
 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                 starosta obce  

 



 
Uznesenie č. 166/2021 

Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 
 
K 13. bodu  Výzva: MAS Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.- Výstavba chodníka k cintorínu, časť 
Malý Kazimír 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  
zapojenie sa do Výzvy MAS Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.- Výstavba chodníka k cintorínu, časť Malý 
Kazimír 
 
 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce  

 
 
 
 
 

Uznesenie č. 167/2021 
Zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 26.10.2021 

 
K 14. bodu Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
žiadosť členky Komisie kultúry a športu p. Hrabovskej, ktorá sa vzdáva odmeny za výkon svojej funkcie v 
komisii kultúry a športu odo dňa 26.10.2021 
 
 
 

V Kazimíri zo dňa 26.10.2021                                                                               Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                   starosta obce  

 


