
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Kuzmice, 

konaného dňa 29.09.2021 
__________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

Program : 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu zasadnutia. 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

5. Interpelácie. 

6. Schválenie zámeny pozemkov na ulici Medzi Jarky (p. Solomej). 

7. Žiadosť p. Štovková – rozšírenie a spevnenie priekopy na ulici Mlynská. 

8. Výstavba – požiarna zbrojnica. 

9. Žiadosť na dofinancovanie – ZŠ s MŠ Kuzmice z finančných prostriedkov 

zriaďovateľa na rok 2021. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

 

- rokovanie OZ otvoril Ing. Martin Vincej, starosta obce 

- privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že z počtu 9 poslancov je prítomných 7 

poslancov a  OZ je uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

- starosta obce určil 

 

Zapisovateľka: Viera Farkašová 

Overovatelia: Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

 

 

 

 

 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

 

- starosta obce predložil program zasadnutia a položil otázku, či má niekto návrh na jeho 

zmenu 

 

 



Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

schvaľuje  

 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Mikuláš Maťaš, Lukáš Pástor, MUDr. Marek 

Gajdošoci, Ing. Jozef Tomko, Ing. Dušan Maďoran 

 

Proti  

Zdržal sa Vladimír Klima 

Neprítomný/í Ľubica Lachvajderová, Ján Geňo 

 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení 

  

- sťažnosť pani Gizelovej - starosta obce bol osobne upovedomiť vlastníka nehnuteľnosti 

 

K bodu 5. Interpelácie 

 

- nebol riešený žiadny podnet na interpelácie 

 

 

K bodu 6.   Schválenie zámeny pozemkov na ulici Medzi Jarky (p. Solomej). 

 

- starosta obce predniesol návrh na rozšírenie úseku vstupu a časti cestnej komunikácie 

na parcelách KN-C: 299 a KN-C: 300, na ulici Medzi Jarky, avšak je potrebné 

vypracovanie geometrického plánu 

- pán Solomej chce, aby obec zabezpečila výkopové práce, likvidáciu odpadu 

a postavenie oplotenia 

- pán Gizela navrhuje, aby sa na konkrétne miesto prišli pozrieť všetci poslanci v 

dohodnutý deň, t.j. Sobota 02.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

schvaľuje 

 

vyhotovenie geometrického plánu na ulici Medzi Jarky na parcelách KN-C: 299 a KN-C: 300 

za účelom rozšírenia cestnej komunikácie. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Mikuláš Maťaš, Lukáš Pástor, MUDr. Marek 

Gajdošoci, Ing. Dušan Maďoran, Ing. Jozef Tomko, Vladimír Klima 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í Ľubica Lachvajderová, Ján Geňo 

 

 

 

 

K bodu 7.   Žiadosť p. Štovková – rozšírenie a spevnenie priekopy na ulici Mlynská. 

 

- starosta obce predniesol žiadosť p. Štovkovej, taktiež ukázal fotodokumentáciu, ktorá 

bola zaslaná prostredníctvom webovej stránky obce Kuzmice – podnety starostovi. 

- poslanci sa dohodli, aby si danú situáciu pozreli priamo v teréne, v ten istý deň ako 

v bode 6. 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

berie na vedomie 

 

žiadosť p. Štovkovej na rozšírenie a spevnenie priekopy na ulici Mlysnká. 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Mikuláš Maťaš, Lukáš Pástor, MUDr. Marek 

Gajdošoci, Ing. Dušan Maďoran, Ing. Jozef Tomko, Vladimír Klima 

 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í Ľubica Lachvajderová, Ján Geňo 

 

 

 

 

 

 



K bodu 8.   Výstavba – požiarna zbrojnica 

 

- starosta prenechal slovo poslancovi Štefanovi Gizelovi, ktorý predniesol cenovú 

ponuku pre murovanú stavbu, bez vstupných brán, okien a prípojok za cca 141-tisíc € 

- pán starosta navrhol pracovné stretnutie na daný deň po dohode s pánom P. Koščákom, 

kde bude prednesená aktuálna cenová ponuka pre vybudovanie montovanej hasičskej 

zbrojnice 

- výstavba musí byť zrealizovaná a skolaudovaná do konca roka 2022 v opačnom prípade 

musia byť poskytnuté finančné prostriedky vrátené späť do štátneho rozpočtu 

 

 

K bodu 9.   Žiadosť na dofinancovanie – ZŠ s MŠ Kuzmice z finančných prostriedkov 

zriaďovateľa na rok 2021 

 

- starosta otvoril diskusiu a opýtal sa poslancov, či videli zrekonštruované priestory 

učební v ZŠ 

- p. Gizela zhodnotil, že situáciu videl a je spokojný s výsledkom 

- pani kontrolórka informovala poslancov, kde požaduje ZŠ dofinancovať rozpočet 

 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice 

 

schvaľuje 

 

dofinancovanie ZŠ s MŠ Kuzmice z finančných prostriedkov zriaďovateľa na rok 2021 a to na: 

 

a/ bežné výdavky v hodnote 3 000,-€ 

b/ kapitálové výdavky v hodnote 2 000,- € na nákup digestora do školskej kuchyne 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Mikuláš Maťaš, Lukáš Pástor, MUDr. Marek 

Gajdošoci, Ing. Dušan Maďoran, Ing. Jozef Tomko, Vladimír Klima 

 

Proti  

Zdržal sa  

Neprítomný/í Ľubica Lachvajderová, Ján Geňo 

 

 

 

 

 

 



K bodu 10.   Rôzne 

 

- OZ sa zúčastnila aj pani Erika Lukáčová, ktorá žiada o zrezanie alebo odstránenie 

stromov nachádzajúce sa na verejnom priestranstve pri obecnej studni, pretože sú 

suché, vysoké a ohrozujúce 

 

- pán Levkiv navrhol, aby sa zakúpilo dopravné zrkadlo pri kostole, pre zabezpečenie 

cestnej premávky v smere od Košíc 

- poslanci sa zhodli, že takéto dopravné zrkadlo by sa malo zakúpiť aj na ulicu 

Cintorínska v smere od ulice Nová, na ulicu Trebišovská v smere od ulice Medzi Jarky 

a na ulicu Hlavná v smere od ulice Krátka 

 

- do nasledujúceho zastupiteľstva sa má pripraviť návrh na VZN pre stravníkov 

v školskej jedálni 

 

- OZ odporučilo, aby sa dala na kompostovisko vyrobiť tabuľa s označením miesta: 

odpad konáre a odpad tráva  

 

- p. Maďoran dotazoval ohľadom riešenia dažďovej vody na úseku od zastávky v smere 

ku kostolu 

 

 

K bodu 11.   Záver 

 

- starosta obce poďakoval poslancom za účasť.  

- zasadnutie bolo ukončené o 19:40 hod. 

 

 

Overovatelia:  Ing. Jozef Tomko 

    

Mikuláš Maťaš  

                                                                                                                 

 

 

 

Ing. Martin Vincej, v.r. 

starosta obce 

 


