
 

Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri konaného dňa 20.06.2022 

 

Prítomní: 

Starosta obce:                                                                      Ing. Tomáš Toma 

Zástupca starostu:                                                               Jozef Takáč 

 

Poslanci obecného OZ:                                                        Ing. Michal Černej 

                                                                                               Mikuláš Horňák 

                        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. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – starostu obce - za 

rok 2021 - prerokovanie 
6. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 - prerokovanie 
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Kazimír za rok 2021 
8. Záverečný účet obce Kazimír za rok 2021 - prerokovanie  
9. Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie  
10. Rozpočtové opatrenia  – prerokovanie 
11. Návrh na určenie volebných obvodov poslancov obecných zastupiteľstiev a počet poslancov obecného za-

stupiteľstva v nich na nové volebné obdobie 2022 -2026 v obci Kazimír - prerokovanie 
12. Návrh na určenie počtu poslancov obce Kazimír na nové volebné obdobie 2022 – 2026 - prerokovanie 
13. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kazimír na nové volebné obdobie 2022 – 2026 - 

prerokovanie 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. 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 Ing. Michala Černeja a Mikuláša Horňáka , za zapisovateľku      
Ing. Helenu Pavayovú. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

určenie za overovateľov zápisnice Ing. Michala Černeja a Mikuláša Horňáka, za zapisovateľku Ing. Helenu 
Pavayovú 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Černej, Horňák, 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 (Černej, Horňák, 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. 186/2022 – 188/2022 a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené resp. sa plnia. 

Uznesenie č. 189/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení   č. 186/2022 –  č.188/2022 z predchádzajúceho zasadnutia 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Černej, Horňák, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

K 5. bodu Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – 
starostu obce - za rok 2021  

 
Starosta obce odovzdal poslancom svoje oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov   ve-
rejného funkcionára za rok 2021 
 
Uznesenie č. 190/2022 



 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – starostu obce za rok 
2021 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Černej, Horňák, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

K 6. bodu  Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 - prerokovanie 

 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na 
2. polrok 2022. Hlavná kontrolórka vymenovala kontrolné činnosti, na ktoré sa zameria v druhom polroku. 

Uznesenie č. 191/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 (Černej, Horňák, Kolesárová, Takáč), Proti: 0,  
Zdržal sa: 0, Nehlasoval: 0  

 
K 7. bodu stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Kazimír za rok 2021 – prerokovanie 
 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku, aby oboznámila poslancov so stanoviskom k záverečnému účtu.  
Kontrolórka obce prečítala a podrobne vysvetlila poslancom jednotlivé body v záverečnom účte a odporučila 
poslancom schváliť záverečný účet bez výhrad. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko k záverečnému účtu. 
 
Uznesenie č. 192/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021 

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

K 8. bodu Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Kazimír za rok 2021 

 
Hlavná kontrolórka predniesla Návrh Záverečného účtu obce Kazimír za rok 2021. Záverečný účet  tvorí  
neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci schválili záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Uznesenie č. 193/2022 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
a) záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad                                                              

b ) prebytok rozpočtu v sume 396 320,92 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a ) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 



Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 406 018,34 EUR a takto zistený schodok v sume 9 697,42 EUR 
schvaľuje vysporiadať z finančných operácií v sume 9 697,42 EUR 
 
c) zostatok finančných operácií v sume 57 807,64 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 57 807,64 € 
 
d)tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 57 807,64 € 

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

K 9.bodu  Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

Starosta oboznámil poslancov s  potrebou použitia prostriedkov rezervného fondu na úhrady preddavkov na 
elektrinu a plyn, keďže pri schvaľovaní rozpočtu koncom roka obec nevedela výšky preddavkov energií. 
Z dôvodu zvýšenia týchto preddavkov  preto potrebuje uvoľniť peniaze z rezervného fondu na pokrytie 
preddavkov do konca roka. Poslanci schválili sumu 10 215,02 € na tento účel. Taktiež uvoľnili 4 620,- € na 
projektové dokumentácie a spracovanie žiadostí pri zapájaní sa do výziev, 2 000,-€ na výkopové práce a  
10 000,-€ na nákup materiálu na Kaplnku v bývalom Malom Kazmíri. 

 

Uznesenie č. 194/2022 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu v sume: 

a)  10 215,02 € na pokrytie preddavkov energií – plyn, elektrina 

b)  4 620,- €  na projektové dokumentácie a spracovanie žiadostí pri zapájaní sa do výziev 

c)  2 000,- € na výkopové práce  

d) 10 000,- € na nákup materiálu na Kaplnku v  bývalom Malom Kazimíri  

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

K 10. bodu   Rozpočtové opatrenia  – prerokovanie 
Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku obce, aby informovala poslancov s rozpočtovým opatrením č. 3/2022 
Kontrolórka vysvetlila poslancom jednotlivé položky v rozpočtovom opatrení.  Rozpočtové opatrenie tvorí ne-
oddeliteľnú súčasť zápisnice. Poslanci rozpočtové opatrenia č. 3/2022 schválili. 
 
Uznesenie č. 195/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

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



K 11. bodu Návrh na určenie volebných obvodov poslancov obecných zastupiteľstiev a počet poslancov 
obecného zastupiteľstva v nich na nové volebné obdobie 2022 -2026 v obci Kazimír – prerokovanie 

Obec v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých   
zákonov má určiť a schváliť počet volebných obvodov v obci pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev. 
Poslanci schválili jeden volebný obvod s počtom poslancov 7 na nové volebné obdobie  r. 2022-2026 

 
Uznesenie č. 196/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo 
na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o 
vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
pod č. 209/2022 Z.z. určuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa         
29 októbra 2022 volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto: 
 
schvaľuje 
 
volebný obvod č. 1 , ktorý tvoria ulice Biela, Byštianska, Cintorínska, Hlavná, Izrianska, Lipová, Majerská, 
Orechová, Orgovánová, Poľovnícka, Ružová, Športová, Včelárska, Zvonárska a počet poslancov v ňom: 7 

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

K 12. bodu   Návrh na určenie počtu poslancov obce Kazimír na nové volebné obdobie 2022 – 2026 -    
prerokovanie 
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obecnému         
zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2022 – 2026.      
Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia zákona o obecnom 
zriadení. Obec Kazimír môže mať 7 až 9 poslancov. Poslanci na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 navrhli 
a schválili  7 poslancov.  
 
Uznesenie č.197/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Kazimír na 7 

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

K 13. bodu   Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kazimír na nové volebné obdobie 
2022 – 2026 – prerokovanie 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 
obecné zastupiteľstvo má najneskôr 90 dní pred voľbami schváliť rozsah  výkonu funkcie starostu obce na celé 
funkčné obdobie. Poslanci po predloženom návrhu schválili výkon funkcie starostu v novom volebnom období  
2022– 2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom   rozsahu. 
 
Uznesenie č. 198/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 



v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022– 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 
Kazimír  takto: 1, t. z. v plnom rozsahu 

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

K 14. bodu Rôzne  

Starosta prečítal poslancom ponuku od PhDr. Juraja Žadanského, CSc., kde sme dostali možnosť dať spracovať 
vydanie monografie obce Kazimír, ktorá by obsahovala 350 strán , za požadovanú  autorskú odmenu 3 000,- €. 

Ďalej starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcich prácach v obci a o prácach, ktoré sa v obci začnú 
najbližšie obdobie. Budúci týždeň by sa malo začať s ďalšou etapou vodovodu a následne s rekonštrukciou 
chodníkov. Multifunkčné ihrisko by malo byť vo finálnej podobe do konca júla.  Starosta informoval poslancov, 
že dňa 24.07.2022 sa v obci uskutočnia Kazimírske slávnosti. 

 
Uznesenie č. 199/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo  
neschvaľuje 
spracovanie  monografie obce Kazimír 

Výsledky hlasovania: Prítomní: 4, Za: 4 ( Černej, Horňák, Kolesárová), Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Takáč), 
Nehlasoval: 0  

K 15. bodu Diskusia  

Poslanec Horňák informoval starostu, že pri jeho nehnuteľnosti nie sú upravené pozemky, je tam už  dlhšie  
nepokosené, navrhol, aby obec vyzvala majiteľov dotknutých nehnuteľností, aby tento stav odstránili. Reagoval 
starosta obce, oslovíme majiteľov ,aby si dali do poriadku svoje pozemky. Poslanec Černej sa spýtal, ako dopad-
lo stretnutie poslancov a predsedu KSK na Byšte. Starosta    informoval poslancov o rokovaní a ďalších krokoch, 
ktoré sa podniknú na odpredaj Kúpeľnej časti, momentálne beží  petícia – Vráťme slávu kúpeľom Byšta. Zo 
strany KSK je záujem o odkúpenie kúpeľov.  

K 16. bodu   Záver 

Starosta obce Ing. Tomáš Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a Obecné zastupiteľstvo sa ukončilo 
o 18.45 h. 

 

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

                                                             Mikuláš Horňák               ......................................... 
Zapisovateľka:                                     Ing. Helena Pavayová                 ......................................... 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 189/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

K 4. bodu kontrola plnenia uznesení 

 
Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení   č. 186/2022 –  č.188/2022 z predchádzajúceho zasadnutia 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 

Uznesenie č. 190/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K 5. bodu Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – 
starostu obce - za rok 2021  

 
Obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie  

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – starostu obce za rok 
2021 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 



 

 

   
Uznesenie č. 191/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

  

K 6. bodu  Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 - prerokovanie 

 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 

 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 

 
Uznesenie č. 192/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

 
K 7. bodu stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Kazimír za rok 2021 – prerokovanie 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021 

 

 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 

 



 

 
Uznesenie č. 193/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K 8. bodu Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Kazimír za rok 2021 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
a) záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad                                                              

b ) prebytok rozpočtu v sume 396 320,92 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a ) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 406 018,34 EUR a takto zistený schodok v sume 9 697,42 EUR 
schvaľuje vysporiadať z finančných operácií v sume 9 697,42 EUR 
 
c) zostatok finančných operácií v sume 57 807,64 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 57 807,64 € 
 
d)  tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 57 807,64 € 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 

 
Uznesenie č. 194/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

K 9.bodu  Použitie prostriedkov rezervného fondu – prerokovanie 

Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu v sume: 

a)  10 215,02 € na pokrytie preddavkov energií – plyn, elektrina 

b)  4 620,- €  na projektové dokumentácie a spracovanie žiadostí pri zapájaní sa do výziev 

c)  2 000,- € na výkopové práce  



d) 10 000,- € na nákup materiálu na Kaplnku v  bývalom Malom Kazimíri  

 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 

 

 
Uznesenie č. 195/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K 10. bodu   Rozpočtové opatrenia  – prerokovanie 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2022, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice 

 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 

 

 

 
Uznesenie č. 196/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

________________________________________________________________________________________ 

K 11. bodu Návrh na určenie volebných obvodov poslancov obecných zastupiteľstiev a počet poslancov 
obecného zastupiteľstva v nich na nové volebné obdobie 2022 -2026 v obci Kazimír – prerokovanie 

 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo 
na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o 
vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
pod č. 209/2022 Z.z. určuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa         
29 októbra 2022 volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto: 
 
schvaľuje 
 
volebný obvod č. 1 , ktorý tvoria ulice Biela, Byštianska, Cintorínska, Hlavná, Izrianska, Lipová, Majer-
ská, Orechová, Orgovánová, Poľovnícka, Ružová, Športová, Včelárska, Zvonárska a počet poslancov v 
ňom: 7 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 

 
Uznesenie č. 197/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

K 12. bodu   Návrh na určenie počtu poslancov obce Kazimír na nové volebné obdobie 2022 – 2026 -    
prerokovanie 

 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Kazimír na 7 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 

 

 
Uznesenie č. 198/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

K 13. bodu   Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kazimír na nové volebné obdobie 
2022 – 2026 – prerokovanie 



 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022– 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 
Kazimír  takto: 1, t. z. v plnom rozsahu 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 

 
Uznesenie č. 199/2022 

Z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kazimíri dňa 20.06.2022 

__________________________________________________________________________________________ 

  

K 14. bodu Rôzne  
 
Obecné zastupiteľstvo  
neschvaľuje 
spracovanie  monografie obce Kazimír 
 

 
V Kazimíri zo dňa 20.06.2022 
                                                                                                                     Ing. Tomáš Toma 
                                                                                                                        starosta obce    

 
 

 


