
 

Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 08.03.2022 

Prítomní: 
Starosta obce:                                                                     Ing. Tomáš Toma 
Zástupca starostu:                                                              Jozef Takáč 
 
Poslanci obecného OZ: 

         Bc. Stanislav Balog 
         Ing. Michal Černej 

                       Bc. Katarína Kolesárová 
 
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.   Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie  
6.   Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – prerokovanie  
7.   Prerokovanie pomoci obce pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým                                        
      konfliktom na Ukrajine 

8.   Rôzne 
9.   Diskusia 
10. 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 Bc. Katarínu Kolesárovú a Jozefa Takáča, za zapisovateľku Ing. 
Helenu Pavayovú. 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
určenie za overovateľov zápisnice Bc. Katarínu Kolesárovú a Jozefa Takáča, za zapisovateľku Ing. Helenu 
Pavayovú 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Černej, Kolesárová, 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: 4, Za: 4 (Balog, Černej, Kolesárová, 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. 182/2022 – 185/2022 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

Uznesenie č. 186/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení   č. 182/2022 –  č.185/2022 z predchádzajúceho zasadnutia 

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

K 5. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie  

 

Starosta obce informoval poslancov, že cenová ponuka na asfaltovanie cesty na cintoríne vo Veľkom Kazimíri, 
ktorú obec dostala v decembri už nie je aktuálna, nakoľko ceny sa zvýšili a kvôli poveternostným podmienkam 
nebolo možné realizovať cestu v decembri, tak ako bolo pôvodne plánované. Obec to dala opäť naceniť, no 
s tým, že keď už bude v obci finišer, tak by sa to využilo a do poriadku by sa dal aj chodník ku rímsko-
katolíckemu kostolu, ktorý vlastní obec, upravila by sa parkovacia plocha pri Obecnom úrade a pri Základnej 
škole. Vo výdavkom na cintorín sú zahrnuté výkopové, stavebné, elektroinštalačné práce, ako aj nákup materiálu 
na oporný múr, svetlá popri ceste. Poslanci nemali žiadne námietky  a z rezervného fondu uvoľnili sumu 
11 000,- € na asfaltovanie cesty a všetky výdavky súvisiace s prácami na cintoríne, na chodník pri rímsko-
katolíckom kostole  a na parkovacie plochy pri Ocú a ZŠ. 
 
Uznesenie č. 187/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 11 000,- € na asfaltovanie cesty a všetky 
výdavky súvisiace s prácami na cintoríne, na chodník pri rímsko-katolíckom kostole  a na parkovacie plochy pri 
Ocú a ZŠ 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Černej, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
K 6. bodu  Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – prerokovanie  

 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby informovala poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1/2022 
Kontrolórka vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtovom opatrení. 
Rozpočtové opatrenie tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci rozpočtové opatrenia č. 1/2022 schválili.  
 
Uznesenie č. 188/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

  
rozpočtové opatrenie č. 1/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 



 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Balog, Černej, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  
 
K 7. bodu Prerokovanie pomoci obce pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na 

Ukrajine                              

  
Starosta obce informoval poslancov o možností spolupráce Združenia miest a obcí Slovenska a obce pri riešení 
humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine. Po spoločnej konzultácií  starostu a poslancov 
sa rozhodli, že obec je ochotná pomôcť pri krízovej situácií ako náhle to bude potrebné priamo v obci. Starosta 
s poslancami sa zhodli, že sa touto problematikou budú zaoberať podľa potreby. Informoval poslancov, že na 
základe požiadavky od Ústredného krízového štábu riaditeľa KR HaZZ a Územnej organizácie DPO SR 
Trebišov sme boli oslovení pri pomoci zabezpečenia služieb na štátnej hranici – Veľké Slemence. Kde sa náš tím 
dobrovoľníkov vyberie v pondelok 14.3.2022 
 
K 8.bodu Rôzne a 9. bodu Diskusia 

 

Starosta obce informoval poslancov, že do VOS na predaj majetku, ktorú obec vyhlásila na základe žiadosti, 
ktorú podala p. Dulinová o odpredaj pozemku sa neuskutočnila z dôvodu nedoručenia žiadnych cenových ponúk. 
Starosta informoval poslancov o stavebných prácach, ktoré sa momentálne v obci realizujú – Oddychová zóna 
pod Hrádkom, výkopové práce na cintoríne vo Veľkom Kazimíri, taktiež  o veciach, ktoré sa v obci už udiali, 
realizácia platne pod Kaplnkou v Malom Kazimíri, rekonštrukcia Základnej školy z dôvodu zväčšenia priestorov 
a o ďalších najbližších plánoch a aktivitách v obci. Obec sa zapojila do projektu Hokejbalového ihriská, kde je 
100 percentné financovanie. Taktiež sa prebiehajú rokovania ohľadom kanalizácie v obci ako aj komunikácia 
s Vodárenskou spoločnosťou ohľadom obecného vodovodu.  
 
K 10. bodu Záver 
Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo 
o 19.00 h. 
 
 
Overovatelia zápisnice:                       Bc. Katarína Kolesárová             ........................................ 
                                                            Jozef Takáč                            ......................................... 
Zapisovateľka:                                    Ing. Helena Pavayová                              ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Uznesenie č. 186/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.03.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení   č. 182/2022 – č. 185/2022 z predchádzajúceho zasadnutia 
  

V Kazimíri zo dňa 08.03.2022 
                                                                                                                  Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                     starosta obce    

 
 

Uznesenie č. 187/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.03.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

 

  

K 5. bodu použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie  

 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 11 000,- € na asfaltovanie cesty a všetky 
výdavky súvisiace s prácami na cintoríne, na chodník pri rímsko-katolíckom kostole  a na parkovacie plochy pri 
Ocú a ZŠ 

V Kazimíri zo dňa 08.03.2022 
                                                                                                                  Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                     starosta obce    

 
 

   
Uznesenie č. 188/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 08.03.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

 

  
 
K 6. bodu  Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – prerokovanie  

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 1/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 
 

V Kazimíri zo dňa 08.03.2022 
                                                                                                                  Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                     starosta obce    

 
 


