
 

Zápisnica 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného 

dňa 16. decembra 2022 
 

 

Prítomní: 

 
Starosta obce:                                                                                         Ing. Tomáš Toma 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 
                                                                 
Ján Černej                                                                                
Mgr. Rastislav Kolesár                                                             
Ružena Lukčíková                                                                    
Jozef  Takáč 
 

 

 
Hlavná kontrolórka obce:                                                                     Ing. Ingrid Grimlingová 

 
Prac. Obecného úradu:                                                                         Ing. Helena Pavayová   
                                                                                                                 Ing. Katarína Tomková          
 
 

PROGRAM: 
 

 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022- Mater-

ská  Základná škola –  prerokovanie 
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 –      

Základná  škola – prerokovanie 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 – prerokovanie 
8.    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 
9.    Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – prerokovanie 
10.  Rozpočtové opatrenia – prerokovanie  
11.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na  činnosti                             
       školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce    
       Kazimír – prerokovanie 
12.   Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 3/2022 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a    
        drobné stavebné odpady – prerokovanie 
13.   Rôzne 
14.   Diskusia 
15.   Záver 
 
 
 
 

 



K 1. bodu otvorenie zastupiteľstva 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Tomáš Toma starosta obce. Privítal všetkých prítomných. 
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 Jozefa Takáča a  a Ruženu Lukčíkovú, za zapisovateľku            
Ing. Helenu Pavayovú. 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
určenie za overovateľov zápisnice Jozefa Takáča a  a Ruženu Lukčíkovú, za zapisovateľku Ing. Helenu 
Pavayovú. 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: (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. 
 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: (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 plnenia uznesení z predchádzajúceho                    
OZ  č. 1/2022 –  č. 15/2022 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

Uznesenie č. 16/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení   OZ  č. 1/2022 –  č. 15/2022  z predchádzajúceho zasadnutia 
 

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

 
K 5. bodu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2021/2022 – Materská škola 

 
Starosta obce predniesol poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienkach za školský rok 
2021/2022 - Materská škola. Poslanci správu schválili bez výhrad. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 



Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2021/2022 – Materská 
škola. 

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

 

 
K 6. bodu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022- Základná škola –  prerokovanie 

 

Starosta obce predniesol poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienkach za školský rok 
2021/2022 zo Základnej školy. Poslanci správu schválili bez výhrad. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
Uznesenie č. 18/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2021/2022 – Základná 
škola 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: (Černej, Kolesár, Lukčíková, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
 
K 7. bodu Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 – prerokovanie 

 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na 
1. polrok 2023. Hlavná kontrolórka vymenovala jednotlivé kontroly a činnosti, na ktoré sa zameria v prvom 
polroku 2023. 
 

Uznesenie č. 19/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

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

 
K 8. bodu Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 

 
Hlavná kontrolórka obce vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu a odporúčala poslancom rozpočet na rok 
2023 schváliť a na roky 2024– 2025 zobrať na vedomie. Stanovisko tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice   a 
poslanci ho vzali na vedomie. 
 
Uznesenie č. 20/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 
 



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

 
K 9. bodu Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – prerokovanie 

 

Starosta obce poprosil kontrolórku, aby predniesla návrh rozpočtu, kontrolórka predniesla návrh rozpočtu. 
Rozpočet bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním na webovom sídle a úradnej tabuli obce. Neboli k nemu 
vznesené žiadne pripomienky. Poslanci rozpočet na rok 2023 schválili bez výhrad a na roky 2024 a 2025 vzali na 
vedomie. 
 

Uznesenie č. 21/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočet obce Kazimír na rok 2023, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

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

 
Uznesenie č. 22/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
rozpočet obce Kazimír na rok 2024 a 2025, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: (Černej, Kolesár, Lukčíková, 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. 10/2022  –  č. 11/2022. Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtových     
opatreniach. 
Rozpočtové opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice.                                                                              
Poslanci rozpočtové opatrenia č.10/2022  – č. 11/2022 schválili. 
 
 
Uznesenie č. 23/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 10/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.  

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

 

Uznesenie č. 24/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 11/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.  



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

 

 

K 11. bodu Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

na činnosti školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej  

pôsobnosti Obce Kazimír – prerokovanie 

 

 
Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na 
činnosti školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobností 
Obce Kazimír bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej a webovej stránke obce. V navrhovanom VZN došlo k 
navýšeniu stravného poplatku z dôvodu nových finančných pásiem pre školské stravovanie platných od 
1.1.2023. Vo VZN je navrhované  2. finančné pásmo A pre deti v MŠ a ZŠ a 2. finančné pásme B pre dospelých 
stravníkov. Zo strany občanov a poslancov k návrhu do termínu predkladania neboli vznesené žiadne  pozmeňu-
júce návrhy. Návrh VZN č. 2/2022 poslanci obdŕžali emailom, tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice a schválili 
ho.  
 

Uznesenie č. 25/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti škol-
ského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej       

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

 

 

K 12. bodu Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 3/2022 o miestnom poplatku za  komunálne 

odpady a   drobné stavebné odpady – prerokovanie 

 
Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 3/2022 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a   
drobné stavebné odpady bol po dobu 15 dní zverejnený na úradnej a webovej stránke obce. V navrhovanom 
VZN došlo k zvýšeniu poplatkov z dôvodu nárastu cien od spoločnosti Fúra, ktorá nás informovala, že od 
1.1.2023 zvyšuje svoj sadzobník a preto bolo nevyhnutné zvýšiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu . Zo 
strany občanov a poslancov k návrhu do termínu predkladania neboli vznesené žiadne  pozmeňujúce návrhy. 
Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 3/2022 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a   
drobné stavebné odpady obdŕžali emailom, tvorí neoddeliteľnú prílohu  zápisnice a schválili ho.  
 
Uznesenie č. 26/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 3/2022 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a   drobné 
stavebné  odpady 
 

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

 

 
K 13. bodu Rôzne 
 

Starosta informoval poslancov, že by sme si mali zvoliť členov do  krízového štábu obce, ktorý  sa zriaďuje 
podľa    § 10 ods. 1písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 
a vojnového stavu.  Za členov krízového štábu boli zvolení  Ján Černej, Jozef Takáč, Rastislav Kolesár a Tomáš 
Varga. 



 

Uznesenie č. 27/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
členov krízového štábu obce Kazimír 

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

 

K 14. bodu Diskusia 

 
Starosta informoval poslancov, že dňa 28.01.2023 sa uskutoční v Kultúrnom dome ples, na ktorý ich srdečné 
pozýva.  Informoval poslancov o rozbehnutých aktivitách a dianiach v obci a o budúcich plánoch v obci.  

K 15. bodu Záver 
 
Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za dnešnú účasť, poprial prijemné prežitie 
vianočných sviatkov a  rokovanie ukončil o 19.00 h. 

Overovatelia zápisnice                                 Jozef  Takáč                                     ......................................... 
                                                                       Ružena Lukčíková                                ......................................... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 16/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 

K 4. bodu Kontrola plnenia uznesení 

 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení   OZ  č. 1/2022 –  č. 15/2022  z predchádzajúceho zasadnutia 
 

 
V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 

 

Uznesenie č. 17/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 

 

K 5. bodu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2021/2022 – Materská škola 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2021/2022 – Materská 
škola. 

 
 
V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 

 

 
Uznesenie č. 18/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 
K 6. bodu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022- Základná škola –  prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2021/2022 – Základná 
škola 
 
V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 

 

Uznesenie č. 19/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 

K 7. bodu Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 – prerokovanie 

 



Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na 
 

Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 
 
 
V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 

 

 

Uznesenie č. 20/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 

K 8. bodu Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 

 

Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025 

 
V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 

Uznesenie č. 21/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 

 

K 9. bodu Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočet obce Kazimír na rok 2023, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 
 

 
V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 22/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 

 

K 9. bodu Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – prerokovanie 

 

 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
rozpočet obce Kazimír na rok 2024 a 2025, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce 



 

Uznesenie č. 23/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 
 

K 10. bodu Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 10/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.  
 
 
 
V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 

 

 
Uznesenie č. 24/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 

K 10. bodu Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 11/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice.  
 
 
V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 

 

 
Uznesenie č. 25/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 

K 11. bodu Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

na činnosti školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej  

pôsobnosti Obce Kazimír – prerokovanie 
 

 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti   
školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej       
 
 
V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 
Uznesenie č. 26/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 

 



K 12. bodu Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 3/2022 o miestnom poplatku za  komunálne 

odpady a   drobné stavebné odpady – prerokovanie 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 3/2022 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a   drobné 
stavebné  odpady 
 
 
V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 
Uznesenie č. 27/2022 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 16.12.2022 

 

K 13. bodu Rôzne 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
členov krízového štábu obce Kazimír 

 

V Kazimíri, zo dňa 16.12.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 


