
Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 20.12.2021 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                                    Ing. Tomáš Toma 

Zástupca starostu:                                                             Jozef Takáč 

Poslanci obecného OZ:            Ing. Michal Černej 

                                                                                             Mikuláš Horňák 

        Mgr. Rastislav Kolesár 

                      Ružena Lukčíková 

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.   Rozpočtové opatrenie – prerokovanie  
6.   Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 - prerokovanie  
7.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 – prerokovanie 
8.   Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - prerokovanie  
9.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o poskytnutí dotácie právnickým a      
      fyzickým osobám na území Obce Kazimír – prerokovanie  
10. Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie  
11. Návrh odmeny kontrolórky obce - prerokovanie  
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku  E KN č. 94/2 - prerokovanie  
13. Zapojenie sa do výzvy Zberné dvory - prerokovanie  
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 Mgr. Rastislava Kolesára a Jozefa Takáča, za zapisovateľku Ing. 
Helenu Pavayovú. 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
určenie za overovateľov zápisnice Mgr. Rastislava Kolesára a Jozefa Takáča, za zapisovateľku Ing. Helenu 
Pavayovú 



Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Černej, Horňák, 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. 
 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
program zasadnutia 

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

Následné pán starosta navrhol zmenu programu, kde doplnil program ešte o dva body: 
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 – Základná 
škola  
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 – Materská 
škola. 
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie za zmenu programu. Poslanci hlasovaním pozmenený program 
schválili.  
 
1.  Otvorenie  
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
3.  Schválenie programu  
4.  Kontrola plnenia uznesení  
5.  Rozpočtové opatrenie – prerokovanie  
6.  Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 - prerokovanie  
7.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 – prerokovanie 
8.  Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 - prerokovanie  
9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o poskytnutí dotácie právnickým a   fyzickým osobám na           
      území Obce Kazimír – prerokovanie  
10. Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie  
11. Návrh odmeny kontrolórky obce - prerokovanie  
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku  E KN č. 94/2 - prerokovanie  
13. Zapojenie sa do výzvy Zberné dvory - prerokovanie  
14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 –         
       Základná škola  
15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 –         
      Materská škola. 
16. Rôzne  
17. Diskusia 
18. Záver 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Černej, Horňák, 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. 156/2021 – 167/2021 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

 

 



Uznesenie č. 168/2021  

Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení   č. 156/2021 – č. 167/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

K  5. Rozpočtové opatrenie – prerokovanie 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby informovala poslancov s rozpočtovými opatreniami 8/2021 
- 9/2021. Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtových opatreniach. 
Rozpočtové opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci rozpočtové opatrenia č. 8/2021 a 9/2021  
schválili. 
Uznesenie č. 169/2021 

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie 8/2021 - 9/2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice  

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

K 6.bodu Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 
 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na       
1. polrok 2022. Hlavná kontrolórka vymenovala jednotlivé kontroly a činnosti, na ktoré sa zameria v prvom 
polroku 2022.  
 

Uznesenie č. 170/2021 

Obecné zastupiteľstvo      
berie na vedomie                          
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 

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

K 7. bodu Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 – prerokovanie 
 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku, ktorá vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2022– 
2024, pri zostavení rozpočtu sa vychádzalo zo skutočného plnenia za rok 2021 a roky 2020 a 2019, návrh bol 
zverejnený po dobu 15 dní, informovala poslancov o rozpočte v jednotlivých položkách, ktoré sú v rozpočte. V 
rozpočte hlavná kontrolórka navrhla navýšiť položku podielové dane, keďže už je známe na základe 
východiskových údajov z MF SR je suma a následne ju doplniť do výdavkovej časti rozpočtu.  Poslanci 
stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 171/2021 

Obecné  zastupiteľstvo   
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 

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



K 8. bodu návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 – 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 2022 schválili po doplnení navrhovaných zmien bez 
výhrad a na roky 2023 a 2024 vzali na vedomie. 

Uznesenie č. 172/2021 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočet  obce Kazimír na rok 2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice  

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
Uznesenie č. 173/2021 

Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 rozpočet obce Kazimír na rok 2023 a 2024, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice  

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

K 9. Bodu  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o poskytnutí dotácie právnickým a      

fyzickým osobám na území Obce Kazimír – prerokovanie  

Obec Kazimír za pomoci Občianskeho združenie KAZIMIRČAN o. z., ktoré v našej obci pôsobí od roku 2019 a 
jeho zakladateľmi sú Ing. Tomáš Toma,  Ing. Michal Černej a Jozef Takáč, získala dotáciu  na vybudovanie 
Oddychovej zóny pod Hrádkom v obci Kazimír vo výške 44 182,85 €. Keďže Občianske združenie nemá v našej 
obci finančné prostriedky na spolufinancovanie dotácie a zo strany obce bude potrebné túto čiastku 
dofinancovať, čo je však možné len prostredníctvom VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce bol teda v obci 
spôsobom obvyklým zverejnený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o poskytnutí dotácie 
právnickým a fyzickým osobám na území Obce Kazimír.  Návrh bol v čase od 03.12.2021 do 18.12.2021 
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. K dnešnému dňu neboli zo strany 
verejnosti podané žiadne pozmeňujúce pripomienky. 

Uznesenie č. 174/2021   
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území Obce 
Kazimír 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 (Černej, Horňák, Kolesár, Lukčíková, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

K 10. bodu  Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie  

Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu značného nárastu cien vstupných materiálov a dopravy, ktorý 
celosvetovo zasiahol najzásadnejším spôsobom práve oblasť stavebníctva a stavebné práce cena  stavby 
„Modernizácia športového areálu v obci Kazimír“ sa zvýšila a spolufinancovanie sa navýšilo, preto je opäť 
potrebné schváliť navýšenie, nárast cien stúpol 14,38%, pre nás to predstavuje sumu 24 000,87 €. Poslanci 
navýšenie odsúhlasili. 



 

Uznesenie č. 175/2021 

Obecné  zastupiteľstvo  
schvaľuje 
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 24 000,87 € na navýšenie stavby „Modernizácia 
športového areálu v obci Kazimír“ 

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

K 11.bodu Návrh odmeny kontrolórky obce - prerokovanie  
 

Starosta obce navrhol poslancom odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30%, nakoľko je veľmi 
spokojný s jej prácou a prístupom . Odmena sa vypočíta zo súčtu platov za rok 2021. Nakoľko počas roka bolo 
ukončené jedno 6 ročné obdobie hlavnej kontrolórky a v následne vyhlásenom výberovom konaní na Voľbu 
hlavného kontrolóra opäť uspela pôvodná hlavná kontrolórka, predchádzajú pracovný pomer zanikol, teda táto 
odmena  bude vypočítaná ako  30% zo súčtu platov za mesiace január – júl z ukončené pracovného pomeru 
a  30% zo súčtu platov za mesiace august- december z terajšieho pracovného pomeru. Poslanci s návrhom 
súhlasili. 

Uznesenie č. 176/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za mesiace január - júl 2021 z pracovného 
pomeru ukončeného k 31.7.2021 

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

Uznesenie č. 177/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu  platov za mesiace august – december 2021 

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

K 12.bodu Žiadosť o odkúpenie pozemku E KN č. 94/2 - prerokovanie  

Starosta obce informoval poslancov, že na obec prišla žiadosť o odkúpenie pozemku E KN č. 94/2, vo výmere 
35m2- ostatná plocha , ktorý podala p. Dulinová, poslanci s predajom súhlasia, cena za 1m2 sa nemení ostáva 5,- 
€ a navrhli na predaj  tohto pozemku  vyhlásiť Obchodná verejná súťaž a na najbližšie zasadnutie pripraviť 
zámer predaja uvedeného pozemku.  

Uznesenie č. 178/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
predaj pozemku E KN č. 94/2, vo výmere 35m2- ostatná plocha 

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



K 13. bodu Zapojenie sa do výzvy Zberné dvory - prerokovanie  

Starosta obce informoval poslancov, že vyšla výzva Zberné dvory a keďže naša obec oficiálne nemá Zberné 
dvory je možné sa zapojiť, predstava nových Zberných dvorov by bola oplotená, vyasfaltovaná  plocha prístupná  
na manipuláciu s odpadmi s odstavnou plochou na mechanizmy, zavedenie kamerového systému, v tejto výzve  
je možné  požiadať aj o nový traktor, výzva sa dá vyskladať podľa potrieb obce, spolufinancovanie je tu 5%. 
Poslanci súhlasia so zapojením sa do výzvy. 

Uznesenie č. 179/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
zapojenie sa do výzvy Zberné dvory 

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

K 14. bodu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2020/2021 – Základná škola 

Starosta obce predniesol poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienkach za školský rok 
2020/2021 zo Základnej školy. Poslanci správu schválili bez výhrad. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 
tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

Uznesenie č. 180/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2020/2021 – Základná 
škola 

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

K 15.bodu  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2020/2021 – Materská škola 
 
Starosta obce predniesol poslancom Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienkach za školský rok 
2020/2021 - Materská škola. Poslanci správu schválili bez výhrad. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

Uznesenie č. 181/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2020/2021 – Materská 
škola 

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

K 16. bodu Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov, že sa obci podarilo získať dotáciu na chodníky, ktoré pôjdu od ul. Športová 
po koniec Hlavnej, smer Brezina a taktiež od ul. Majerská po Hrádok. Taktiež obec dostala dotáciu na ďalšiu 
etapu Vodovodu, ktorá tiež pôjde od ul. Športová, po ul. Včelárku.  Pôdohospodárka platobná agentúra nám 
poskytla dotáciu vo výške 38 000,- € túto však obec nepodpíše z dôvodu, že táto Výzva bola podaná v roku 2019 
a tu sme žiadali čiastočný úsek na tie isté chodníky, ktoré nám teraz vo väčšom rozsahu schválilo Ministerstvo 



investícii a regionálneho rozvoja, ak by bolo možné, aby sme mohli vymeniť projektovú dokumentáciu a úsek 
chodníkov za iný v obci, na  ktorý má obec pripravenú  projektovú dokumentáciu  v Malom Kazimíri, obec bude 
o danej dotácii uvažovať. Tak ako už bolo spomínané žiadosť o dotáciu na  Oddychovú zónu v obci Kazimír 
bola tiež úspešná. Obci sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu domu smútku vo Veľkom Kazimíri.  

Pani poslankyňa Lukčíková, oznámila, že aktuálne beží výzva na Výsadbu stromčekov, do ktorej sa môžu 
zapájať obce, školy, starosta ju informoval, že do jednej podobnej sa naša obec už zapojila, ale ďakuje za 
upozornenie a naštuduje si aj túto výzvu.  

Pán poslanec Černej sa spýtal, či obec neplánuje so stavbou obecnej garáže na traktor? Pán starosta mu 
odpovedal, že momentálne nie, ale do budúcnosti je možné, že z nevyužitého materiálu by sme si svojpomocné 
vedeli niečo postaviť. 

K 17. bodu Diskusia 

Starosta obce informoval poslancov, že asfaltovanie cesty na cintoríne vo Veľkom Kazimíri sa presunulo na jar, 
nakoľko poveternostné podmienky už nie sú priaznivé. A že plánuje s výstavbou kaplnky na cintoríne v Malom 
Kazimíri.  

K 18. bodu Záver 

Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť. Poprial poslancom príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo o 19.45h. 

 

 

Overovatelia zápisnice:                Mgr. Rastislav Kolesár                       ...................................... 

              Jozef  Takáč                                        ...................................... 
Zapisovateľka:                             Ing. Helena Pavayová                         ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 168/2021 
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

  

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 

Obecné zastupiteľstvo 
berie  na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení č. 156/2021 –167/2021 z predchádzajúceho zasadnutia 

 

 

V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 

                                                                                                                                          Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                             starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 169/2021 
Z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

  

K  5. Rozpočtové opatrenie – prerokovanie 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie 8/2021 - 9/2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice  

 

V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 

 
 

 
Uznesenie č. 170/2021 

Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 
__________________________________________________________________________________________ 
    
K 6.bodu Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo      
berie na vedomie                                     
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 

V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 



 
 

Uznesenie č. 171/2021 
Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

K 7. bodu Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 – prerokovanie 
 
Obecné  zastupiteľstvo   
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 

V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 
 

 
 

Uznesenie č. 172/2021 
Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 

__________________________________________________________________________________________ 
 
K 8. bodu návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 – prerokovanie 
 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočet obce Kazimír na rok 2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice  

V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 
Uznesenie č. 173/2021 

Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 
__________________________________________________________________________________________ 

K 8. bodu návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 – prerokovanie 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
rozpočet  obce Kazimír na rok 2023 a 2024, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice  

V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 
 

 
 

Uznesenie č. 174/2021 
Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 

__________________________________________________________________________________________ 



K 9. Bodu  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o poskytnutí dotácie právnickým a      
fyzickým osobám na území Obce Kazimír – prerokovanie  
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území Obce 
Kazimír 

V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 

 

 
 

Uznesenie č. 175/2021 
Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  

K 10. bodu  Použitie prostriedkov rezervného fondu - prerokovanie  

Uznesenie č. 175/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje  
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 24 000,87 € na navýšenie stavby „Modernizácia 
športového areálu v obci Kazimír“ 
 
 
V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 
 

 
 

Uznesenie č. 176/2021 
Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

       

K 11.bodu Návrh odmeny kontrolórky obce - prerokovanie  
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu platov za mesiace január - júl 2021 z pracovného 
pomeru ukončeného k 31.7.2021 
 
 
 
V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 

 



 
 

Uznesenie č. 177/2021 
Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

    

K 11.bodu Návrh odmeny kontrolórky obce - prerokovanie  
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% zo súčtu  platov za mesiace august – december 2021 
 
 
V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 
 

 
 

Uznesenie č. 178/2021 

Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

    

K 12.bodu Žiadosť o odkúpenie pozemku E KN č. 94/2 - prerokovanie  
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
predaj pozemku E KN č. 94/2, vo výmere 35m2- ostatná plocha 

 

V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 
 

 
Uznesenie č. 179/2021 

Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 
__________________________________________________________________________________________ 

 
K 13. bodu Zapojenie sa do výzvy Zberné dvory - prerokovanie K 13. bodu Zapojenie sa do výzvy Zberné 
dvory - prerokovanie  
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
zapojenie sa do výzvy Zberné dvory 
 
 
V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 



 
Uznesenie č. 180/2021 

Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 
__________________________________________________________________________________________ 
 

K 14. bodu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2020/2021 – Základná škola 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2020/2021 –  Základná 
škola 
 

V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obc 

 
 

Uznesenie č. 181/2021 
Zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.12.2021 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K 15. bodu  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2020/2021 – Materská škola 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienkach za školský rok 2020/2021 – Materská 
škola 
 

V Kazimíri zo dňa 20.12.2021 
                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 


