
 

 

 
                                                                                    

                

                                                                                                  

P O Z V Á N K A 
 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov z v o l á v a m  . zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kuzmiciach volebného 

obdobia 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční 

 

dňa 30.03.2022 (streda) o 16.30 hod. v kancelárii starostu obce. 

 

Program 

1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov a zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Interpelácie 

5. Žiadosť športového klubu Kuzmice o dotáciu 

6. Rozšírenie cesty ul. Medzi Jarky – p. Solomej 

7. Rekonštrukcia priekopy ul. K Vinohradu 

8. Odkúpenie pozemkov na cintoríne parc. reg. E, č. 772/4 

9. Ostatné žiadosti 

10. Návrh na VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými ZZO 

11. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zriadení so 

sídlom na území obce Kuzmice 

12. VZN o určení výšky finančných príspevkov 

13. Plán kontrolnej činnosti 

14. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 

15. Schválenie rozpočtu obce 

Rôzne  

Diskusia 

Záver 

 

V Kuzmiciach   25.03.2022 

                                                                                                                     v. r. 

                                                                                                        Ing. Martin Vincej 

                                                                                                             starosta obce 



Informatívna správa o stave projektov v obci 
 

Obecný úrad a kultúrny dom 

 

Kolaudácia Obecného úradu bude 29.3.2022.  

 

Stavba nám bola kompletne odovzdaná. 

 

Od pondelka 28.3.2022 je naplánované brúsenie drevenej podlahy, ktorá sa nachádza na 

javisku v sále. Po vybrúsení a nalakovaní podlahy je sála v kultúrnom dome kompletne 

hotová a môže sa prevádzkovať.  

 

Do kuchyne je potrebné dokúpiť konvektomat, umývačku riadu a pár nerezových stolov 

pretože bez tohto sa tam nebude dať variť . Oslovili sme dodávateľa, ktorý  nám dodával 

ostatné spotrebiče. Taktiež je potrebné dokúpiť stoly do sály.  

 

Materská škola  

 

Stavba napreduje. Z vnútra sú vytiahnuté všetky múry  a osadené zárubne. Na rade sú 

elektrikári a ostatné profesie.   

 

Kanalizácia  

 

Link na verejné obstarávanie 

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-

zakaziek/detail/431613?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-

dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-

1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-

1&organizaciaId=8614  

 

Otváranie obálok je preložené 8x. Stavba má byť dokončená do konca budúceho roka. 

Vodárenská spoločnosť komunikuje s úradom verejného obstarávania a taktiež 

s ministerstvom, pretože im horia termíny a majú problémy so všetkými projektami. Po 

verejnom obstarávaní má zobrať na kontrolu daný projekt ešte úrad verejného obstarávania. 

Obdobnú zákazku kontroluje rok. Je to postavené na hlavu no tu v tomto štáte už nefunguje 

absolútne nič !  

 

V utorok 29.3.2021 o 9.30 sa bude konať stretnutie s firmou AQATEC, ktorá vyrába čističky 

na žumpové vody. Bola by to alternatíva pre občanov.  

 

Strecha na škole 

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431613?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=8614
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431613?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=8614
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431613?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=8614
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431613?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=8614
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431613?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=8614

