
Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 28.10.2022 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                                      Ing. Tomáš Toma 

Zástupca starostu:                                                              Jozef Takáč 

 

Poslanci obecného OZ:                                                        

 

 

 

                                                                                              Ing. Michal Černej 

                                                                                              Mgr. Rastislav Kolesár 

                       Bc. Katarína Kolesárová 

                       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. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Kazimír p. č. EKN 94/2, LV 585, katastrálne územie Malý 

Kazimír, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere 35 m
2
 – prerokovanie 



6. Zápis návrh textu kronikára obce do Kroniky Obce Kazimír - prerokovanie 

7. Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

8. Rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

9. Individuálna výročná správa obce za rok 2021 -  prerokovanie 

10. Audit obce za rok 2021 – prerokovanie 

11. Diskusia 

12. 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 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 Ing. Michal Černeja a Bc. Katarína Kolesárová, za zapisovateľku      

Ing. Helenu Pavayovú. 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

určenie za overovateľov zápisnice Ing. Michal Černeja a Bc. Katarína Kolesárová, za zapisovateľku Ing. Helenu 

Pavayovú. 

 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Černej, Kolesár, Kolesárová, 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, Kolesár, Kolesárová, 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. 200/2022 –  č. 205/2022 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

Uznesenie č. 206/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení   č. 200/2022 –  č. 205/2022 z predchádzajúceho zasadnutia 

 

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

 

K 5. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Kazimír p.č. EKN 94/2, LV 585, katastrálne územie  

Malý Kazimír, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere 35 m
2
 – prerokovanie 

 

Starosta obce informoval poslancov, že na obec opäť prišla žiadosť o odkúpenie pozemku E KN č. 94/2, vo 

výmere 35m
2 
- ostatná plocha, ktorú znova podala p. Dulinová, nakoľko prvýkrát premeškala lehotu a neposlala 

cenovú ponuku na daný pozemok.  Poslanci s predajom súhlasia, cena za 1m
2
 sa nemení ostáva tak ako predtým 

5,-€ len sa k tomu pripočítajú všetky náklady potrebné na realizáciu predaja pozemku. Predaj tohto pozemku 

prebehne vyhlásením Obchodno-verejnou súťažou, na najbližšie zasadnutie sa pripraví zámer predaja           

uvedeného pozemku. 

 

Uznesenie č. 207/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

predaj pozemku E KN č. 94/2, vo výmere 35m
2
- ostatná plocha 

 

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

 

 

 

K 6. bodu Zápis návrh textu kronikára obce do Kroniky Obce Kazimír – prerokovanie 

Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 4, bod s) obec 

by mala viesť obecnú kroniku v štátnom jazyku.  Nakoľko v obci Kazimír sa táto povinnosť prerušila 

a desaťročia sa neuskutočnil žiaden záznam, bolo potrebné túto situáciu vyriešiť.  Obci sa konečne podarilo nájsť 



osobu, ktorá by sa tejto činnosti  venovala a dobehla zameškané obdobie.  Zápisy kroník odsúhlasuje obecné 

zastupiteľstvo, preto je potrené schváliť navrhovaný zápis, ktorý nám nová kronikárka slečna Vaľková pripravi-

la. Obec zakúpila novú kroniku, do ktorej sa začne písať od volebného   obdobia  2018 - 2022. Do starej kroniky 

sa postupne dopíšu chýbajúce obdobia.  Poslanci súhlasia s navrhovanými skutočnosťami a schvaľujú zápis 

návrhu textu kronikárky za rok 2019. 

Uznesenie č. 208/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zápis návrhu textu kronikárky za rok 2019 do kroniky Obce Kazimír 

 

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

 

K 7. bodu Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

 

Starosta obce informoval poslancov o výstavbe chodníkov v obci,  firma NOVICOM s.r.o., začala s betónova-

ním  nájazdov, po vybetónovaní  niekoľkých nájazdov sa zistilo, že v rozpočte na rekonštrukciu chodníkov nebo-

li zahrnuté, zamestnanci obce potom pokračovali v ručnom betónovaní, no nie je možne pokračovať v realizácií 

vo vlastnej réžií,  nakoľko v obci sú aj iné práce, ktoré je potrebné v obci dokončiť. Preto  starosta prišiel 

s návrhom, že by chcel objednať domiešavače a po dokončení chodníkov by sa naraz zabetónovali všetky vjaz-

dy. Poslanci zareagovali s otázkou, či sa bude navyšovať cena prác za chodníky, starosta odpovedal, že na da-

nom projekte došlo len k dvom zmenám, a to rozšírenie chodníka pri  autobusovej zástavke a vloženie žľabu pri 

bráničke pri fare. Poslankyňa Lukčíkova dodala, že do budúcna, by nebolo zlé, v niektorých prípadoch ísť na 

miesta realizácie, urobiť si kontrolné dni a oboznámiť sa s danými projektmi priamo na mieste ich výstavby.  

Poslanci odsúhlasili betónovanie vjazdov domiešavačmi a vyčlenili sumu 7 000,- € z prostriedkov rezervného 

fondu. 

Uznesenie č. 209/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  
použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 7 000,-€ na betónovanie vjazdov k rodinným domom pri realizá-

cií chodníkov na ulici Hlavná 

 

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

K 8. bodu rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

 

Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby informovala poslancov s rozpočtovými opatreniami 

č.6/2022, č.7/2022 a č. 8/2022. Kontrolórka prečítala a vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtových 

opatreniach. Rozpočtové opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci rozpočtové opatrenie č. 

6/2022 a 7/2022  vzali na vedomie a č. 8/2022 schválili. 

Uznesenie č. 210/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 6/2022 a 7/2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 5, Za: 5 ( Černej, Kolesár, Kolesárová, Lukčíková, Takáč ), Proti: 0,  

Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

Uznesenie č. 211/2022 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 8/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

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

K 9. Bodu Individuálna výročná správa obce za rok 2021 -  prerokovanie  

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom individuálnu výročnú správu za rok 2021, poslanci ju zobrali na 

vedomie, individuálna výročná správa tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

Uznesenie č. 212/2022 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

individuálnu výročnú správu obce Kazimír za rok 2021 

 

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

 

K 10. bodu Audit obce za rok 2021 – prerokovanie 

Audit účtovnej jednotky za rok 2021 vykonala Ing. Paulína Baňacká. Audit obce za rok 2021 bol ukončený bez 

výhrad, obec splnila všetky zákonom stanovené povinnosti. Poslanci správu audítora vzali na vedomie a je    

prílohou zápisnice. 

Uznesenie č. 213/2022 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

správu audítora za rok 2021 a audit vykonaný za rok 2021 

 

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

K 11. bodu Diskusia 

 

Starosta informoval poslancov, že obec dostala žiadosť od Rímskokatolíckej farnosti, kde nás požiadali 

o finančný príspevok k realizácii úprav okolia farského kostola. Kontrolórka obce usmernila, že obec môže po-



skytnúť   dotácia v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, samozrejme pri splnení všetkých náleži-

tostí. Žiadosť podávajú žiadatelia pred schvaľovaním rozpočtu, aby bolo možné tieto prostriedky zahrnúť do 

rozpočtu obce na ďalší rok.  Poslanci sa dohodli, že obec vo vlastnej réžii zrealizuje v okolí kostolov po dohode 

so štatutármi úpravy v nasledujúcich obdobiach a v rozpočte sa v budúcom roku  v rozpočte vyčlenia finančné 

prostriedky nie len pre rímskokatolíckú ale aj gréckokatolícku a reformovanú cirkev. Poslanci s daným návrhom 

súhlasia. 

Pán starosta informoval poslancov, že na novokúpenej nehnuteľnosti začali likvidačné práce, bolo vyvezených 

28 ton odpadu, čo ešte nie je všetko,  búracie povolenie na odstránenie stavby nadobudlo právoplatnosť  

a v najbližších dňoch sa pustí do   rozoberania jednotlivých časti.  

Taktiež informoval, že na cintoríne vo Veľkom Kazimíri boli namontované zábradlia a taktiež už je spustené aj 

osvetlenie cintorína. 

Pani poslankyňa sa spýtala, či nie je nejaká možnosť, výzva na zapojenie sa do zelene v obci, pán starosta odpo-

vedal, že do takých žiadosti sa  obec zapojila a momentálne čakáme na vyhodnotenie. 

Pán poslanec Černej pripomenul, že rigol na  Byštianskej ulici je zalomený a je potrebné ho opraviť aby nedo-

chádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu. Starosta obce ho informoval, že na to nezabudol no nestihlo sa to pre prí-

pravy priestranstiev cintorína, a uistil ho že v najbližších dňoch sa to opraví.   

K 12. bodu Záver 

Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za dnešnú účasť a za spoluprácu vo volebnom 

období 2018-2022.   Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo o 18.30 h. 

 

Overovatelia zápisnice                                  Ing. Michal Černej                     ......................................... 

                                                                               Bc. Katarína Kolesárová             .........................................  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 206/2022 

Z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 28.10.2022 

 

 

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 

 

Obecné zastupiteľstvo 



berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení   č. 200/2022 –  č. 205/2022 z predchádzajúceho zasadnutia 

 

V Kazimíri, zo dňa 28.10.2022                                                                     Ing. Tomáš Toma  

                                                                                                                                        starosta obce  

   
 
 
 

Uznesenie č. 207/2022 

Z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 28.10.2022 

 

K 5. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Kazimír p.č. EKN 94/2, LV 585, katastrálne územie  

Malý Kazimír, druh pozemku: ostatná plocha, vo výmere 35 m
2
 – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

predaj pozemku E KN č. 94/2, vo výmere 35m
2
- ostatná plocha 

V Kazimíri, zo dňa 28.10.2022                                                                     Ing. Tomáš Toma  

                                                                                                                                        starosta obce  

   
 
 

Uznesenie č. 208/2022 

Z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 28.10.2022 

 

 

K 6. bodu Zápis návrh textu kronikára obce do Kroniky Obce Kazimír – prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zápis návrhu textu kronikára za rok 2019 

 

V Kazimíri, zo dňa 28.10.2022                                                                     Ing. Tomáš Toma  

                                                                                                                                        starosta obce  



   

 

Uznesenie č. 209/2022 

Z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 28.10.2022 

 

K 7. bodu Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  
použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 7000,-€ na betónovanie vjazdov k rodinným domom pri realizá-

cií chodníkov na ulici Hlavná 

V Kazimíri, zo dňa 28.10.2022                                                                     Ing. Tomáš Toma  

                                                                                                                                        starosta obce  

   
Uznesenie č. 210/2022 

Z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 28.10.2022 

 

 

K 8. bodu rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. 6/2022 a 7/2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

V Kazimíri, zo dňa 28.10.2022                                                                     Ing. Tomáš Toma  

                                                                                                                                        starosta obce  

  
Uznesenie č. 211/2022 

Z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 28.10.2022 

K 8. bodu rozpočtové opatrenia – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  



rozpočtové opatrenie č. 8/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

V Kazimíri, zo dňa 28.10.2022                                                                     Ing. Tomáš Toma  

                                                                                                                                        starosta obce  

   
 

 Uznesenie č. 212/2022 

Z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 28.10.2022 

 

 

K 9. Bodu Individuálna výročná správa obce za rok 2021 -  prerokovanie  

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

individuálnu výročnú správu obce Kazimír za rok 2021 

V Kazimíri, zo dňa 28.10.2022                                                                     Ing. Tomáš Toma  

                                                                                                                                        starosta obce  

   
 

 Uznesenie č. 213/2022 

Z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 28.10.2022 

 

 

 

K 10. bodu Audit obce za rok 2021 – prerokovanie 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

správu audítora za rok 2021 a audit vykonaný za rok 2021 

 

V Kazimíri, zo dňa 28.10.2022                                                                     Ing. Tomáš Toma  

                                                                                                                                        starosta obce  

   

 


