
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Kazimíri konaného dňa 18.11.2022 
 
 
 

Prítomní: 

 
Starosta obce:                                                                                         Ing. Tomáš Toma 

 

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 

 
Bc. Stanislav Balog                                                                   
Ján Černej                                                                                
Matúš Hrabovský                                                                  
Mgr. Rastislav Kolesár                                                      
Ing. Pavol Palička PhD.                                                           
Ružena Lukčíková                                                                    
Jozef  Takáč 
 

 

 
Hlavná kontrolórka obce:                                                           Ing. Ingrid Grimlingová 

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

 
Predseda MVK:                                                                           Marta Labancová   
 

 

PROGRAM: 
1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa 
c) Oznámenie výsledkov do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení     
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia                  
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie novozvoleného starostu 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Zriadenie komisii, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
6. Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie  
7. Rozpočtové opatrenia - prerokovanie 
8. Schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce - prerokovanie 
9. Určenie platu starostu obce – prerokovanie  
10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce – prerokovanie 
11. Schválenie termínu 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
12. Schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu na služobné účely 
13. 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 
14. Rôzne 
15. Záver 
 



K 1. bodu otvorenie zastupiteľstva 

Po zaznení štátnej hymny SR starosta obce Ing. Tomáš Toma otvoril rokovanie ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026. Privítal všetkých prítomných hostí.      
Za overovateľov zápisnice boli určení Ján Černej a Ing. Pavol Palička PhD. za zapisovateľku Ing. Helenu     
Pavayovú. Starosta Ing. Tomáš Toma poprosil predsedníčku miestnej volebnej komisie Martu Labancovú, aby 
informovala o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Kazimír, konaných dňa 29.10.2022. 
 
Predsedníčka informovala: 
V obci bol vytvorený 1 volebný okrsok, kde sa volil starosta a 7 poslancov. Z celkového počtu oprávnených  
voličov 678  sa volieb zúčastnilo 208 voličov, čo predstavuje 30,68% účasť. 
Za starostu obce Kazimír bol zvolený Ing. Ing. Tomáš Toma, s počtom platných hlasov 195 a 13 neplatných. 
Platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva bolo 201 a 7 neplatných.         
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných 
hlasov: 
 

1. Ján Černej s počtom hlasov 150 
2. Jozef Takáč s počtom hlasov 142 
3. Mgr. Rastislav Kolesár s počtom hlasov 137 
4. Bc. Stanislav Balog s počtom hlasov 128 
5. Ružena Lukčíková s počtom hlasov 100 
6. Ing. Pavol Palička PhD. s počtom hlasov 99  
7. Matúš Hrabovský s počtom hlasov 95 

Náhradníkom za poslanca do obecného zastupiteľstva sa stal Tomáš Rendeš s počtom hlasov 95.  

 
Po týchto informáciách nasledovalo odovzdanie osvedčenia o zvolení za starostu obce a zloženie   sľubu      
novozvoleného starostu obce Kazimír pre volebné obdobie r. 2022 – 2026 
Novozvolený starosta obce Kazimír Ing. Tomáš Toma zložil sľub v znení:  
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a       
Slovenskej republiky. Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem 
pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“, 
čo následne potvrdil svojím podpisom pod text sľubu. Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Marta        
Labancová  následne odovzdala Osvedčenie o zvolení za starostu obce.   
Za všetkých 7 poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva prečítal starosta obce sľub poslanca v znení:  
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca OZ ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 
svedomia“.  
Poslanci sľub potvrdili slovom „sľubujem“ a svojim podpisom pod text sľubu v poradí: 
 Bc. Stanislav Balog, Ján Černej, Matúš Hrabovský, Mgr. Rastislav Kolesár, Ing. Pavol Palička PhD., Ružena 
Lukčíková, Jozef  Takáč 
 
Pán poslanec Matúš Hrabovský pri skladaní sľubu vyhlásil, že sa ako poslanec obecného zastupiteľstva vzdáva 
sa odmeny za výkon funkcie poslanca a že mandát poslanca bude vykonávať počas celého funkčného obdobia 
bez nároku na odmenu. Zároveň  sa poďakoval pánovi starostovi a odišiel z obecného zastupiteľstva. 
 
Novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Toma predniesol svoj príhovor. Poďakoval sa doterajším poslancom za 
ich spoluprácu, ktorú vykonávali v predchádzajúcom volebnom období s tým, že bez ich pomoci by to dnes tak 
v obci nevyzeralo a obec by nenapredovala. Taktiež novým poslancom zagratuloval a poprial nech sa im v novej 
funkcií darí, že dúfa, že ich spolupráca bude taktiež veľmi dobrá, zdôraznil, že obecný úrad je pre nich ako aj pre 
každého občana otvorený kedykoľvek a veľmi rád privíta každý nový návrh, iniciatívu. 
 
 
Uznesenie č. 1/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
a) berie na vedomie 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 



b) konštatuje, že 
1.novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Toma zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 
2.novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  Bc. Stanislav Balog, Ján Černej, Matúš Hrabovský, Mgr. Ras-
tislav Kolesár, Ing. Pavol Palička PhD., Ružena Lukčíková,  Jozef  Takáč zložili zákonom predpísaný sľub      
poslanca obecného zastupiteľstva 
c) berie na vedomie  
vzdanie sa odmeny poslanca Matúša Hrabovského  
 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Kolesár, Palička, Lukčíková, Takáč),                                                        

Proti: 0, Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

 
K 2.bodu schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 
Starosta obce Ing. Tomáš Toma  skonštatoval, že zo zvolených poslancov v počte 7 je  prítomných 6 poslancov a 
teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
Všetci prítomní poslanci vopred obdŕžali pozvánku, nikto nemal žiaden pozmeňujúci resp. doplňujúci návrh a 
tak dal starosta hlasovať, kto je za navrhovaný program. Poslanci hlasovaním schválili program ustanovujúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

PROGRAM: 
1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa 
c) Oznámenie výsledkov do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení     
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia                  
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie novozvoleného starostu 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a overovateľov zápisnice 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
4. Zriadenie komisii, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
6. Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie  
7. Rozpočtové opatrenia - prerokovanie 
8. Schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce - prerokovanie 
9. Určenie platu starostu obce – prerokovanie  
10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce – prerokovanie 
11. Schválenie termínu 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva 
12. Schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu na služobné účely 
13. 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 
14. Rôzne 
15. Záver 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
schvaľuje  
program ustanovujúceho zasadnutia 

 

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

 
 
K 3.bodu poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby poverilo Jána Černeja zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 



zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanci schválili Jána Černeja, 
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v zmysle vyššie uvedeného zákona. 
 
Uznesenie č. 2/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
poveruje 
poslanca obecného zastupiteľstva Jána Černeja zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípade podľa § 12 
ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 5 (Balog, Kolesár, Palička, Lukčíková, Takáč),                                                           

Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Černej), Nehlasoval: 0  

 

K 4. bodu zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 
 
Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnení. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom, zloženie  
a úlohy vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 
 
Starosta navrhol zriadiť Komisiu na ochranu verejného záujmu a Komisiu životného prostredia, výstavby a 
ochrany verejného poriadku.  
Členmi Komisie na ochranu verejného záujmu  môžu byť len poslanci obecného zastupiteľstvo. Z uvedeného 
dôvodu navrhujem za členov tejto komisie všetkých poslancov OZ. Za predsedu komisie bol zvolený Jozef  
Takáč, za členov Bc. Stanislav Balog, Ján Černej, Matúš Hrabovský, Mgr. Rastislav Kolesár, Ružena Lukčíková,   
Ing. Pavol Palička PhD., poslanci sa spoločne dohodli a vzdali sa odmeny za výkon funkcie predsedu a členov 
komisie na ochranu verejného záujmu.  Starosta navrhol za predsedu komisie životného prostredia, výstavby a 
ochrany verejného poriadku Jána Černeja, za členov Matúša Hrabovského, Mgr. Rastislava Kolesára, Ruženu 
Lukčíkovú, Ing. Pavla Paličku PhD. 
Poslanec Takáč navrhol, že by sme mali záujem o založenie viacerých komisii, tak dať túto možnosť občanom 
a informovať ich formou nejakej propagácie.  
 
 
Uznesenie č. 3/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
a) zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu 
b) určuje náplň práce komisie a to: 
- preskúmanie oznámenia starostu obce v zmysle čl.7 ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
c) volí za 

- predsedu komisie Jozefa Takáča  
- členov komisie Bc. Stanislava Baloga, Jána Černeja, Matúša Hrabovského, Mgr. Rastislava Kolesára, Ruženu    
  Lukčíkovú, Ing. Pavla Paličku PhD.  
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 5 (Balog, Černej, Kolesár, Palička, Lukčíková),                                                           

Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Takáč), Nehlasoval: 0  

Uznesenie č. 4/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Kazimír  
a) zriaďuje Komisiu životného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku  
b) určuje náplň práce komisie a to:  
- vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú ochrany verejného poriadku,  životného prostredia,  
- sleduje stav verejného poriadku a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie,  
- predkladá návrhy, námety a stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré súvisia s ochranou verejného 
poriadku, životného prostredia,  
- spolupracuje pri tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, životného prostredia,  
- navrhuje:  



- opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke,  
- opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov obce,  
- opatrenia za účelom znižovania kriminality, predaja drog a priestupkov na území obce  
- navrhuje a presadzuje realizáciu programov prevencie negatívnych javov,  
- napomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže pred spoločensky nega-
tívnymi javmi, najmä v oblasti požívania alkoholu a iných návykových látok,  
predkladá obecnému úradu žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly zameranej na 
porušovanie verejného poriadku a životného prostredia,  

- prerokováva a vydáva vyjadrenia:  
- v oblasti strategických zámerov rozvoja obce, najmä  
- k návrhom územného plánu obce,  
- k rozvojovým aktivitám vo vzťahu k životnému prostrediu,  
- v oblasti kontroly najmä vo vzťahu k dodržiavaniu VZN a všeobecne platných  
právnych noriem v oblasti ochrany verejného poriadku, životného prostredia,  
- v oblasti návrhov koncepcií najmä k nariadeniam obce a ku konkrétnym opatreniam v oblasti ochrany verejné-
ho poriadku  
- na zabezpečenie budovania a údržby obecnej zelene,  
- k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,  
- k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,  
- k dokumentáciám, programom a iným strategickým dokumentom dotýkajúcim sa verejného poriadku, životné-
ho prostredia,  
- spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.  
- návrhu smerného územného plánu obce, návrhom investičnej činnosti v obci a k investičným zámerom obce  
- odpadovému hospodárstvu  
- prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,  
- nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,  
prerokováva  
- návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko,  
- vyjadruje sa k  
- žiadostiam o kúpu obecných nehnuteľností, vrátane nebytových priestorov  
c) volí za  
-predsedu: Jána Černeja 
- členov: Matúša Hrabovského, Bc. Rastislava Kolesára, Ruženu Lukčíkovú, Ing. Pavla Paličku PhD. 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 5 (Balog, Kolesár, Palička, Lukčíková, Takáč),                                                           

Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Černej), Nehlasoval: 0  

K 5. bodu oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 
Starosta obce určil za zástupcu starostu obce poslanca Jozefa Takáča v zmysle § 13b ods. 1Zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  Poslanci vzali určenie zástupcu starostu obce na vedomie. 
 
Uznesenie č. 5/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
berie na vedomie 
určenie zástupcu starostu obce Jozefa Takáča v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 5 (Balog, Černej, Kolesár, Palička, Lukčíková,)                                                          

Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Takáč), Nehlasoval: 0  

K 6. bodu  použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie  

Starosta informoval poslancov, že búracie práce na Majerskej ulici, sú rozbehnuté, jednotlivé časti sú rozobraté,  
z rozhodnutia Okresného úradu odboru Životného prostredia  nám, ale vyplýva povinnosť, že máme dodržiavať 
ustanovenie zákona § 77 zákona o odpadoch pri nakladaní so stavebným odpadom a vzniknutý stavebný odpad 
odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov.  Odhadované množstvo odpadu je cca 300 t. 
Skládka v Čerhove má cenník  20€/1t, skládka v Kráľovskom Chlmci 10€/1t. Poslanci po konzultácii uvoľnili 
sumu 4 000,-€ z rezervného fondu na zlikvidovanie stavebného odpadu z odstránenej stavby. 



 

Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 4 000,-€ na zlikvidovanie stavebného odpadu, ktorý vznikne pri 
odstraňovaní stavby na ulici Majerskej 
 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 5 (Balog, Černej, Kolesár, Palička, Takáč),                               

Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Lukčíková), Nehlasoval: 0  

 
Taktiež informoval, že by bolo potrebné zakúpiť motorovú rotačnú kefu s prídavným zariadením na udržiavanie 
multifunkčného ihriská, ktorá uľahčí údržbu a predlží životnosť umelého trávnika. Poslanci odsúhlasili uvoľne-
nie finančných prostriedkov v sume 500,- z rezervného fondu na zakúpenie motorovej rotačnej kefy s prídavným 
zariadením.  
 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 500,-€ na zakúpenie motorovej rotačnej kefy s prídavným    
zariadením  

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

 

K 7. bodu rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 9/2022. 
Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtovom opatrení. Rozpočtové opatrenie 
tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 9/2022 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 9/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Kolesár, Palička, Lukčíková, Takáč),                                                           

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K 8. bodu schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce – prerokovanie 

Starosta obce navrhol poslancom odmenu pre hlavnú kontrolórku, tento rok bol obzvlášť ťažký, mali sme veľa 
projektov a s prácou našej kontrolórky  som bol veľmi spokojný  preto navrhujem odmenu  vo výške 30%. 
Odmena sa vypočítava zo súčtu platov za rok 2022. Poslanci nenamietali a s návrhom súhlasili.  

 

Uznesenie č. 9/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za  celý kalendárny rok 2022 (január – 
december) 
 



Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Kolesár, Palička, Lukčíková, Takáč),                                                           

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

K 9. bodu určenie platu starostu obce – prerokovanie  

 
Kontrolórka obce, informovala poslancov, OZ o spôsobe výpočtu platu starostu obce. Platové pomery starostu 
obce upravuje zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov, kde starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy     
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce. Tento plat môže obecné zastupiteľstvo svojim        
rozhodnutím navýšiť maximálne do 60 %. Poslanec Kolesár navrhol zvýšenie platu o 50%,  nakoľko             
poznamenal, že je vidieť odvedenú prácu v obci, že starosta sa snaží a neustále pracuje, poslankyňa Lukčíková sa 
taktiež pridala a poznamenala, že je spokojná s odvedenou prácou  a návrh podporila, poslanec Takáč navrhol 
60%, nakoľko minulé volebné obdobie sme sa k platu viac nevrátili a pri schvaľovaní sme hovorili, že ak bude-
me vidieť    odvedenú prácu, tak sa navýši.   
 

Uznesenie  č. 10/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
určuje  
plat starostovi obce Kazimír Ing. Tomášovi Tomovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: ako súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku podľa § 4 ods. 1. zvýšený o 50% v zmysle § 4 ods. 2 zákona    
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších 
predpisov s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu s prihliadnutím na výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho roka 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 4 ( Černej, Kolesár, Palička, Lukčíková, )                                                           

Proti: 1( Takáč), Zdržal sa: 1 (Balog) 
 

Uznesenie  č. 11/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
neurčuje 
plat starostovi obce Kazimír Ing. Tomášovi Tomovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: ako súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku podľa § 4 ods. 1. zvýšený o 60% v zmysle § 4 ods. 2 zákona    
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších 
predpisov s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu s prihliadnutím na výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho roka 
 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 1( Takáč), Proti: 0, Zdržal sa: 5 ( Balog, Černej, Kolesár, Palička, 
Lukčíková, )                                                            

 

K 10. bodu návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce – prerokovanie 
 
V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest, patrí starostovi obce počas výkonu funkcie dovolenka v rozsahu podľa osobitného 
predpisu  alebo v rozsahu podľa Kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre Obec ako zamestnávateľa.  
Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť pri splnení troch podmienok, ak:  
 



1. vznikol nárok na dovolenku 
2. nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku 
3. ak o tom rozhodlo zastupiteľstvo. 

Starosta obce Ing. Tomáš Toma predložil poslancom OZ svoju písomnú žiadosť o preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky za rok 2021 v počte 5 dní a za rok 2022 v počte 25 dní, ktoré si nemohol vyčerpať z dôvodu plnenia 
neodkladných a časovo náročných úloh a z dôvodu skončenia mandátu starostu obce v novembri 2022. 

Uznesenie  č. 12/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 v počte 5 dní a za rok 2022 
v počte 25 dní.  
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Kolesár, Palička, Lukčíková, Takáč),                                                           

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

K 11. bodu schválenie termínu 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Starosta obce navrhol poslancom, že 1. zastupiteľstvo by chcel zvolať v druhej polovici decembra. Poslanci sa 
dohodli na termíne 16.12.2022 
 
Uznesenie č. 13/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
berie na vedomie 
termín konania 1. zasadnutia obecného zastupiteľstvo v druhej polovicu decembra a to 16.12.2022 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Kolesár, Palička, Lukčíková, Takáč),                                                           

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K 12.bodu schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu na služobné účely 

 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že aj na toto volebné obdobie potrebuje  schváliť používanie 
súkromného motorového vozidla na služobné účely. Cestovné je súčasťou rozpočtu obce a pri 
používaní motorového vozidla je potrebné postupovať v zmysle zákona o cestovných náhradách. Poslanci OZ 
schválili, aby starosta obce používal svoje súkromné motorové vozidlo na služobné účely. 
 
Uznesenie č. 14/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
schvaľuje 
používanie súkromného motorového vozidla starostom obce Ing. Tomášom Tomom na služobné účely 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Kolesár, Palička, Lukčíková, Takáč),                                                           
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
K 13.bodu 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. 15/2022 

 
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. Zámer tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6, Za: 6 (Balog, Černej, Kolesár, Palička, Lukčíková, Takáč),                                                           
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
K 14.bodu Rôzne 

Starosta obce sa spýtal poslancov, či ma niekto nejaké doplňujúce otázky, nejaké návrh, pripomienky. Nikto sa 
nevyjadroval a tak starosta prešiel k záveru obecného zastupiteľstva . 

K 15. bodu Záver 

 
Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za dnešnú účasť, novozvolenému obecnému 
zastupiteľstvu  poprial veľa síl , trpezlivosti, vzájomnú spoluprácu pri výkone svojej funkcie poslancov obce. 
Rokovanie ukončil o 19.00 h. 

Overovatelia zápisnice                                 Ján Černej                                          ......................................... 
                                                                      Ing. Pavol Palička PhD                     ......................................... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 1/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 
K 1. bodu otvorenie zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
a) berie na vedomie 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 
b) konštatuje, že 
1.novozvolený starosta obce Ing. Tomáš Toma zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 
2.novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: : Bc. Stanislav Balog, Ján Černej, Matúš Hrabovský,  Mgr. 
Rastislav Kolesár, Ing. Pavol Palička PhD., Ružena Lukčíková,  Jozef  Takáč zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva 
c) berie na vedomie  
vzdanie sa odmeny poslanca Matúša Hrabovského  

 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 

K 3.bodu poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
poveruje 
poslanca obecného zastupiteľstva Jána Černeja zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípade podľa § 12 ods.2 
prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 3/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 

 
K 4. bodu zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
a) zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu 
b) určuje náplň práce komisie a to: 



- preskúmanie oznámenia starostu obce v zmysle čl.7 ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
c) volí za 

- predsedu komisie Jozefa Takáča  
- členov komisie Bc. Stanislava Baloga, Jána Černeja, Matúša Hrabovského, Bc. Rastislava Kolesára, Ruženu 
Lukčíkovú, Ing. Pavla Paličku PhD.  

 

 

 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

Uznesenie č. 4/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 
 
K 4. bodu zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kazimír  

a) zriaďuje Komisiu životného prostredia, výstavby a ochrany verejného poriadku  
b) určuje náplň práce komisie a to:  
- vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú ochrany verejného poriadku, životného prostredia,  
- sleduje stav verejného poriadku a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie,  
- predkladá návrhy, námety a stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré súvisia s ochranou verejného 
poriadku, životného prostredia,  
- spolupracuje pri tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, životného prostredia,  
- navrhuje:  
- opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke,  
- opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov obce,  
- opatrenia za účelom znižovania kriminality, predaja drog a priestupkov na území obce  
- navrhuje a presadzuje realizáciu programov prevencie negatívnych javov,  
- napomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže  
pred spoločensky negatívnymi javmi, najmä v oblasti požívania alkoholu a iných návykových látok,  
predkladá obecnému úradu žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone  

kontroly zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia,  
- prerokováva a vydáva vyjadrenia:  
- v oblasti strategických zámerov rozvoja obce, najmä  
- k návrhom územného plánu obce,  
- k rozvojovým aktivitám vo vzťahu k životnému prostrediu,  
- v oblasti kontroly najmä vo vzťahu k dodržiavaniu VZN a všeobecne platných právnych noriem v oblasti 
ochrany verejného poriadku, životného prostredia,  
- v oblasti návrhov koncepcií najmä k nariadeniam obce a ku konkrétnym opatreniam v oblasti ochrany verejné-
ho poriadku  
- na zabezpečenie budovania a údržby obecnej zelene,  
- k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,  
- k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,  
- k dokumentáciám, programom a iným strategickým dokumentom dotýkajúcim  
sa verejného poriadku, životného prostredia,  
- spolupracuje v potrebnom rozsahu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.  
- návrhu smerného územného plánu obce, návrhom investičnej činnosti v obci  
a k investičným zámerom obce  
- odpadovému hospodárstvu  
- prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,  
- nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,  



prerokováva  
- návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko,  
- vyjadruje sa k  
- žiadostiam o kúpu obecných nehnuteľností, vrátane nebytových priestorov  
c) volí za  
-predsedu: Jána Černeja 
- členov: Matúša Hrabovského, Bc. Rastislava Kolesára, Ruženu Lukčíkovú, Ing. Pavla Paličku PhD.  
 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

Uznesenie č. 5/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 

K 5. bodu oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
berie na vedomie 
určenie zástupcu starostu obce Jozefa Takáča v zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
 

 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

  

Uznesenie č. 6/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 

K 6. bodu  použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie  

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 4 000,-€ na zlikvidovanie stavebného odpadu, ktorý vznikne pri 
odstraňovaní stavby na ulici Majerskej 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 
Uznesenie č. 7/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

K 6. bodu  použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie  
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 500,-€ na zakúpenie motorovej rotačnej kefy s prídavným  zaria-
dením.  



 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 

Uznesenie č. 8/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 

K 7. bodu rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 9/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 

 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 
 

Uznesenie č. 9/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 

 

K 8. bodu schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce – prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za  celý kalendárny rok 2022 (január –
december) 
 

 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

Uznesenie č. 10/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 
 
K 9. bodu určenie platu starostu obce – prerokovanie  

 
Obecné zastupiteľstvo 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
určuje  
plat starostovi obce Kazimír Ing. Tomášovi Tomovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: ako súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku podľa § 4 ods. 1. zvýšený o 50% v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších pred-
pisov s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu s prihliadnutím na výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho roka 



 
 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 
 

Uznesenie č. 11/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 
K 9. bodu určenie platu starostu obce – prerokovanie  

 
Obecné zastupiteľstvo 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
neurčuje 
plat starostovi obce Kazimír Ing. Tomášovi Tomovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: ako súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku podľa § 4 ods. 1. zvýšený o 60% v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších pred-
pisov s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu s prihliadnutím na výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho roka 
 
 
 
 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

 
Uznesenie č. 12/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 

K 10. bodu návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce – prerokovanie 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 v počte 5 dní a za rok 2022 
v počte 25 dní.  
 
 
 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

Uznesenie č. 13/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 

K 11. bodu schválenie termínu 1.zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
berie na vedomie 
termín konania 1. zasadnutia obecného zastupiteľstvo v druhej polovicu decembra a to 16.12.2022 
 
 



 

 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  
 

Uznesenie č. 14/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 
 
 
K 12.bodu schválenie používania súkromného motorového vozidla starostu na služobné účely 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri 
schvaľuje 
používanie súkromného motorového vozidla starostom obce Ing. Tomášom Tomom na služobné účely 

 
 
 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  

 
Uznesenie č. 15/2022 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 18.11.2022 

 

K 13.bodu 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 ve-
rejná súťaž. Zámer tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
 

 

 
V Kazimíri, zo dňa 18.11.2022                                                                                                     Ing. Tomáš Toma  
                                                                                                                                                          starosta obce  

 


