
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Kuzmice, 

konaného dňa 21.07.2020 

__________________________________________________ 
 

 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

 

Program : 

 

1.   Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov a zapisovateľa. 

2.   Schválenie programu zasadnutia. 

3.   Kontrola uznesení. 

4.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.  

5.   Schválenie záverečného účtu obce. 

6.   Informácia o plnení rozpočtu.  

7.   Informatívna správa o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

8.   Informatívna správa Obecného úradu. 

9.   Schválenie pridelenia bytu 4- bytová jednotka po p. Maďoranovi. 

10. Poistná udalosť – nákup návesu. 

11. Rôzne  

A. Sťažnosť p. Kováčová 

B. Vyriešenie problému 10b jednotka 

C. Žiadosť Obce Brezina o spoločné DHZO 

D. Mlynská cesta 

12. Diskusia. 

13. Záver. 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

rokovanie OZ otvoril Ing. Martin Vincej, starosta obce. Privítal všetkých prítomných 

a skonštatoval, že z počtu 9 poslancov je prítomných 8 poslancov a  OZ je uznášaniaschopné. 

 

Starosta obce určil 

 

Zapisovateľ: Štefan Gizela 

Overovatelia: Ján Geňo, Ing. D. Maďoran  

 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia. 

 

Pán Klima navrhol doplnenie bodu 4. Interpelácie a výmena bodu 5. Schválenie záverečného 

účtu obce a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za bod 9. Schválenie 

pridelenia bytu 4 – bytová jednotka po p. Maďoranovi. 

 



Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuzmiciach 

 

schvaľuje 

  

zmenu zverejneného programu zasadnutia -  doplnenie bodu 4. Interpelácie a výmena bodu 5. 

Schválenie záverečného účtu obce a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

za bod 9. Schválenie pridelenia bytu 4 – bytová jednotka po p. Maďoranovi. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vladimír Klima, Mikuláš Maťaš , Lukáš Pástor, Ľubica Lachvajderová, 

Ing. Dušan Maďoran, Ján Geňo, MUDr. Marek Gajdošoci, Ing. Štefan 

Gizela 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Tomáš Baran 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

schvaľuje  
 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva v znení schválenej zmeny. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vladimír Klima, Mikuláš Maťaš , Lukáš Pástor, Ľubica Lachvajderová, 

Ing. Dušan Maďoran, Ján Geňo, MUDr. Marek Gajdošoci, Ing. Štefan 

Gizela 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Tomáš Baran 

 

 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

- starosta obce informoval poslancov o užívaní obecných pozemkov, ktoré bude nutné 

v budúcnosti riešiť 

- poslanci diskutovali o vyčistení a sprevádzkovaní obecnej cesty smerom na Torkoš 

- starosta má pripraviť návrh na odvodnenie cesty od Viktora Baníka po Petra Vargu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4. Schválenie pridelenia bytu 4- bytová jednotka po p. Maďoranovi. 

 

- p. Klima navrhuje v prvom rade riešiť p. Vasiľovú nakoľko jej bytová jednotka je 

momentálne neobyvateľná, 

- p. Geňo navrhuje zohľadniť platičov a samozrejme pamatať na rodiny s deťmi, 

- p. Gajdošoci navrhol či by niekto zo žiadateľov nemal záujem o dom na Lúčnej ulici. 

- Padlo viacero návrhov ohľadne ubytovania, nakoniec OZ prihľadajúc na zdravotný 

stav dieťaťa p. Maďoranovej a nutnosť vyriešiť situáciu p. Vasiľovej prijalo uznesenie  

Pridelenie bytu p. Maďoranovej 

 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

schvaľuje  
 

pridelenie bytu 4 – bytová jednotka po p. Maďoranovi 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Vladimír Klima, Mikuláš Maťaš , Lukáš Pástor, Ľubica Lachvajderová, 

Ing. Dušan Maďoran, Ján Geňo, MUDr. Marek Gajdošoci, Ing. Štefan 

Gizela 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Tomáš Baran 

 

 

 

K bodu 5. Interpelácie 

 

- p. Klima pripomína, že sa nevybudoval vodovod na ulici Záhradná napriek tomu, že 

bol schválený OZ 

 

- p. Klima a p. Gajdošoci odchádzajú 
 

- poslanci sa zhodli, aby sa zvyšné body a návrhy na uznesenie preložili na najbližšie 

zasadnutie OZ 

 

 

K bodu 10. Poistná udalosť 

 

- Starosta informoval OZ o poškodení vlečky 

- OZ žiada predložiť na najbližšom zasadnutí CP na opravu vlečky od výrobcu 

 

 

 

 

 

 



K bodu 11. Rôzne 

 

Založenie mládežníckeho súboru 

 

- Július Urmacher informoval OZ o založení mládežníckeho súboru Bitangi v obci 

s myšlienkou zjednotenia mládeže, ktorá sa zaujíma o folklór 

 

Sťažnosť pani Kováčová 

 

- OZ v budúcnosti plánuje riešiť daný problém komplexne.  

 

10B jednotka 

 

- Starosta zistí aké sú možnosti spolufinancovania na oprave ŠFRB a osloví 

špecializovanú firmu na vyriešenie havarijnej situácie 

 

Žiadosť obce Brezina 

 

- Riešenie bude prijaté, a prerokované na najbližšom OZ po dohode s DHZO Kuzmice,  

 

Mlynská cesta 

 

- OZ nemá problém so zámenou pozemkov.  

 

 

K bodu 12. Diskusia 

 

- p. Maďoran navrhuje, aby na ul. Potočná boli obyvatelia vyzvaný na upratanie okolia 

ulice a príslušného potoka 

- p. Pástor žiada o informácie kedy bude zberný dvor uvedený do prevádzky 

 

K bodu 13. Záver. 

 

- starosta obce poďakoval poslancom za účasť.  

- zasadnutie bolo ukončené o 22.35 hod. 

 

 

 

Overovatelia:                                                                                        

Ján Geňo 

Ing. Dušan Maďoran                                                                                 

 

 

Ing. Martin Vincej, v.r. 

starosta obce 

 

 

 
 


