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SLOVO NA ÚVOD
Vážení občania, máme pár dni po voľbách a je najvyšší čas sa
Poďakovať.
V prvom rade sa chcem poďakovať mojej manželke Jarke, že pri mne
stála v týchto zložitých situáciách a bola mi pevnou oporou. Poďakovať
sa chcem aj Vám za každý jeden hlas, ktorý ste mi dali. Je to pre mňa
obrovský záväzok a taktiež posila do ďalšej práce.
Gratulujem novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva a prajem
im veľa pracovných úspechov v prospech našej obce, pretože len
spoločne môžeme naše Kuzmice posúvať dopredu.
Spoločne nás čakajú ťažké časy, no je len na nás ako ich spoločne
zvládneme. Pevne verím, že Vašu dôveru nesklamem a budeme môcť
našu obec rozvíjať aj ďalšie 4 roky.
V závere mi dovoľte popriať Vám príjemné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu najbližších a do Nového roka 2023 želám
hlavne pevné zdravie a veľa úspechov. 

S úctou a pokorou starosta obce Kuzmice
Ing. Martin Vincej

VÝSLEDKY VOLIEB

I N F O R M A Č N Ý  O B Č A S N Í K  O B C E  K U Z M I C E
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DETI ZŠ KUZMICE NA ĽADE
Sychravé jesenné dopoludnie 24. novembra 2022 naši
žiaci strávili na ľade. Tento deň totiž školské tašky
vymenili za športové batohy, prezuvky, zošity a učebnice
za ľadové korčule. Sedenie v laviciach nahradil pohyb
na korčuliach na zimnom štadióne v našom okresnom
meste. Poniektorí stáli v tento deň na korčuliach
prvýkrát. No po niekoľkých minútach to už nebolo vôbec
vidno. Aj to dokazuje, že máme mnoho šikovných žiakov
nielen v učení, ale aj v športe.
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
Mesiac november je tento rok bohatý na rôzne školské
akcie. Z čoho majú radosť najmä žiaci. Tentokrát si
umelecký zážitok v Prešove dopriali naši druhostupniari.
Navštívili divadelné predstavenie Hrôzostrašné príbehy
strýka Montaguea o Edgarovi, slušne vychovanom
mladom gentlemanovi, s ktorým jeho rodičia majú aj tak
preveľké trápenie. Edgar sa totiž ničoho nebojí. Jediný,
kto im môže pomôcť, je strýko Montague a jeho
hrôzostrašné príbehy.



DARTS KUZMICE 

Obec Kuzmice pripravila tento rok rozmanitý program
pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, a
to 16. septembra 2022. Dopoludnie sa nieslo v
znamení športových disciplín a súťaží. Popoludnie
patrilo príjemnému posedeniu v kultúrnom dome.
Starosta Ing. Martin Vincej povedal na úvod niekoľko
slov. Po jeho milom predslove  nasledoval bohatý
kultúrny program. Slávnostné posedenie oživila
svojim milým vystúpením Gizka Oňová. K dobrej
nálade prispel aj náš kuzmický spevácky súbor
Vidumanec. Svojim vystúpením ukázal, aké je pekné a
dôležité stretávať sa, zbierať a uchovávať krásne piesne
a odovzdávať ich ďalším generáciám. Celé podujatie
venované seniorom príjemne dotvorilo pohostenie a
milé prekvapenie v podobe darčeka na záver.
Ďakujeme za pekné popoludnie a krásny kultúrny
zážitok.

 

Nová sezóna začala v septembri, kedy sme naše
mužstvo prihlásili v softových aj steelových
šípkach. Softové šípky - hráme košickú
kvalifikáciu na MS Slovenska a za steelovými
šípkami cestujeme na kvalifikáciu MS Slovenska
v družstvách na celý víkend - sobota bude patriť
jednotlivcom a v nedeľu musíme zabrať ako jeden
tím - za DARTS Kuzmice. Máme za sebou dva
slovenské poháre v Handlovej a Brezne, kde v
konkurencii silných, dlhoročných klubov zatiaľ
bojujeme so cťou. V súťaži jednotlivcov to lieta
najlepšie nášmu kapitánovi Jozefovi Havrilčákovi.
Ten sa priebežne drží na krásnom trinástom
mieste v II. lige (prvá šestnástka postupuje do I.
ligy). 
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SENIORI V KUZMICIACH NEZAHÁĽAJÚ ANI POŠAS JESENE

FOTO A TEXT: JÚLIA PARNICOVÁ

FOTO A TEXT: PETER HAVRILČÁK

Prvý októbrový deň zorganizovala ZO JDS v
Kuzmiciach v  spolupráci so starostom obce 
Ing. Martinom Vincejom výlet na tradičné trhy v
poľskom meste Nový Targ.
Na ceste domov sme sa zastavili na naše slovenské
národné jedlo, ktorým sú bryndzové halušky. 
S radosťou spomíname na zážitky zo zájazdu.



SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA:   SEPEŠI EMMA

                              PUSTAI TOMÁŠ
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:    

ŇOMARKAIOVÁ ANNA
TÓTH MIKULÁŠ

NANÁROVÁ MILANA
KOVÁČOVÁ HELENA

HAVRILČÁK JÁN
 AUGUST-SEPTEMBER-OKTÓBER 2022
 

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa
konalo 21.11.2022. Zo siedmich zvolených poslancov bolo
prítomných 6. 
Uznesenia schválené na ustanovujúcom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Kuzmiciach: 
2/2022 - výsledky volieb do orgánov samosprávy obce;
zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Ing. Martina 
 Vinceja a zvolených poslancov obecného zastupiteľstva:
MUDr. Marek Gajdošoci, Ing. Štefan Gizela, Ing. Martin
Bobok, ĽubicaLachvajderová, Ing. Jozef Tomko, Marek
Herteľ
4/2022 - za zástupcu starostu obce Kuzmice bol starostom
obce určený MUDr. Marek Gajdošoci
5/2022 - zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva, a volí
predsedov a členov komisií a to:
a/ Komisia pre kultúru, šport a školstvo: predseda komisie-
Marek Herteľ; členovia komisie - Mikuláš Maťaš, Ing.
Martin Bobok, Ľubica Lachvajderová
b/Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií: predseda komisie - MUDr.Marek
Gajdošoci; členovia komisie - Ing. Štefan Gizela, Marek
Herteľ, Ing. Jozef Tomko, Mikuláš Maťaš
c/Komisia verejného poriadku: predseda komisie – Ing.
Martin Bobok; členovia komisie   - MUDr. Marek
Gajdošoci, Ing. Štefan Gizela, Mikuláš Maťaš, Ľubica
Lachvajderová, Marek Herteľ, Ing. JozefTomko
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6 - 7/2022 - poveruje za sobášiaceho v matričnom obvode
Kuzmice starostu obce Ing. Martina Vinceja na volebné
obdobie 2022-2026; za zastupujúceho sobášiaceho
poslankyňu OZ p. Ľubicu Lachvajderovú.

8/2022 - odvoláva z Rady školy pri ZŠ s MŠ v Kuzmiciach
Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Ing. Štefan
Gizela,Mikuláš Maťaš.
9 - 12/2022 - deleguje do Rady školy pri ZŠ s MŠ Mikuláša
Maťaša, p. Ing. Martina Boboka, p. Mareka Herteľa, 
p. Ing. Štefana Gizelu.
13/2022 - určuje plat starostu obce Kuzmice podľa § 3 ods.1
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami / základný
plat alebo zvýšený o 20 %podľa § 4 ods.2 /
14/2022 - schvaľuje pridelenie bytu - Soňa Halkaiová.
15/2022 - schvaľuje pridelenie garáže k nájomnému bytu, 
 pre Radoslavu Horňákovú.

Viac na webovej stránke obce: www.kuzice.eu


