
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Kuzmice, 

konaného dňa 21.06.2022 
__________________________________________________________________________ 
 

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 rekonštrukcie havarijného stavu sociálnych zariadení v športovom areály.  

7.   Schválenie použitia rezervného fondu na výdavky zariadenia kuchyne. 

8.   Schválenie výstavby odvodňovacieho žľabu na ulici k Vinohradu. 

9.   Schválenia rozšírenia cesty na ulici Medzi Jarky. 

10. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026. 

11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022-2026. 

12. Určenie počtu volebných obvodov. 

13. Vyhlásenie volieb na hlavného kontrolóra obce Kuzmice. 

14. Rôzne. 

15. 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 6 poslancov a  OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

K bodu 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

- starosta obce určil 

 

Zapisovateľka: Viera Farkašová 

Overovatelia: Lukáš Pástor, Ing. Štefan Gizela 

 

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, Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor, 

Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

K bodu 4. Kontrola uznesení 

  

- starosta obce predniesol uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva 

- zmluva na odkúpenie pozemkov na cintoríne parc. reg. E, č. 772/4 nebola ešte podpísaná 

- pán Vysokai býva v byte, ktorý mu bol pridelený, zakúpili sa postele, indukčná doska, matrace 

- VZN z predchádzajúceho zastupiteľstva boli podpísané a zverejnené 

 

K bodu 5. Interpelácie 

 

- p. Klima položil otázku, ako postupujú práce na ihrisku 

- starosta obce skonštatoval, že práce postupujú, avšak termín dokončenia výstavby ešte 

nie je známy 

 

 

K bodu 6.   Schválenie rekonštrukcie havarijného stavu sociálnych zariadení 

v športovom areáli 

 

- starosta obce oboznámil poslancov, že sa dal vypracovať projekt stavby, ktorý zahŕňa 

toalety, sprchy a dennú miestnosť pre rozhodcov a tiež aj toalety pre verejnosť  - 

sanitárny kontajner, ktorý bude napojený na kanál  

 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

schvaľuje 

 

A/ rekonštrukciu havarijného stavu sociálnych zariadení v budove v športovom areáli 

B/ prevod z rezervného fondu výdavky na havarijný stav sociálnych zariadení v budove 

v športovom areáli na bežné výdavky vo výške 20 000,-€. 

 



Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor, 

Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

 

K bodu 7.   Schválenie použitia rezervného fondu na výdavky zariadenia kuchyne. 

 

 

- starosta obce predniesol schválene použitia rezervného fondu na výdavky zariadenia 

kuchyne 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

schvaľuje 

 

použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 19 603,- € a to na nákup zariadenia 

kuchyne – konvektomat, umývačka riadu, chladiarenské zariadenie do boxov, nerezový 

nábytok do kuchyne . 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor, 

Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

K bodu 8.   Schválenie výstavby odvodňovacieho žľabu na ulici k Vinohradu. 

 

- pán starosta konštatoval, že v súčasnej dobe je táto rekonštrukcia nutná, pretože 

dažďová voda vynáša kameň – podmývanie spevnenej komunikácie 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 



schvaľuje 

 

A/ rekonštrukciu odvodňovacej priekopy na pozemku spájajúceho Novú ulicu a Hlavnú 

smerom k Vinohradu. 

 

B/ prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 32 810,-€ na rekonštrukciu 

odvodňovacej priekopy 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor, 

Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

K bodu 9.  Schválenia rozšírenia cesty na ulici Medzi Jarky. 

 

- starosta obce oboznámil poslancov, že bol vypracovaný geometrický plán 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

schvaľuje 

 

A/ nadobudnutie nehnuteľností obcou Kuzmice so sídlom Hlavná 286/126, Kuzmice, IČO: 

00331643, nachádzajúce sa v kat. úz. Kuzmice , a to:  

- novovytvorená parcela č. 299/2 vo výmere 38 m2  oddelená 

v Geometrickom pláne od parcely č. 299 registra „C“ KN, v katastrálnom 

území Kuzmice, okr. Trebišov na LV 439, druh pozemku: zastavaná plocha 

o celkovej výmere 1270 m2,  

- novovytvorená parcela č. 300/2 vo výmere 183m2  oddelená 

v Geometrickom pláne od parcely č. 300 registra „C“ KN, v katastrálnom 

území Kuzmice, okr. Trebišov na LV 439, druh pozemku: záhrada o celkovej 

výmere 2519 m2,  

ktoré vznikli oddelením od pôvodných parciel na základe Geometrického plánu č. 36587656-

67/2021 vyhotoveného spoločnosťou LUPO-GEO s. r. o., so sídlom Jana Husa 1460/23, 075 

01 Trebišov, IČO: 36587656, dňa 17. 05. 2021 Peter Ciganpal, autorizačne overil Ing. Ľubomír 

Bulla dňa 18. 05. 2022, úradne overila Ing. Júlia Kantorová za Okresný úrad Trebišov, 

katastrálny odbor dňa 23. 05. 2022 pod č. G1 – 199/2022 (ďalej len ako „Geometrický plán“) , 

kúpou od predávajúcich:  



- Solomejová Pavlína r.Mačajová, Medzi Jarky 165/2, Kuzmice, 076 12, SR, 

v podiele ½, za kúpnu cenu 26,35,-€/m2    (celkom 2 912,-€) 

- Solomej Rastislav r.Solomej, Medzi Jarky 165/2, Kuzmice, 076 12, SR, 

v podiele ½, za kúpnu cenu 26,35,-€/m2   (celkom 2 912,-€) 

 

 

B/ prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 5 824,-€ na nákup pozemkov na 

rozšírenie ulice Medzi Jarky 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor, 

Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

K bodu 10. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026. 

 

 

- starosta obce dal návrh na volebné obdobie 2022-2026 - 7 poslancov 

 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

určuje 

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 7. 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Lukáš Pástor, Mikuláš Maťaš, Ing. 

Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa Ing. Martin Bobok 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

 



K bodu 11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2022-

2026. 

 

- starosta obce informoval poslancov o určení rozsahu výkonu starostu obce na 

volebné obdobie 2022-2026 

 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

určuje 

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 Kuzmice takto: 1 celý úväzok. 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor, 

Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

K bodu 12. Určenie počtu volebných obvodov. 

 

- Starosta obce informoval poslancov o určení počtu volebných obvodov 

 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

A/ určuje 

na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 

a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky pod. č. 209/2022. Z.z , pre voľby poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Kuzmice konané dňa 29. októbra 2022 jeden volebný obvod, v ktorom sa 

budú voliť 7 poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice 



 

B/ žiada  

obecný úrad zverejniť na úradnej tabuli obce Kuzmice a na webovom sídle obce Kuzmice 

v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesenie, ktorým 

obecné zastupiteľstvo určilo pre voľby 7 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kuzmice 

konané dňa 29. októbra 2022 jeden volebný obvod. 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor, 

Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

K bodu 13. Vyhlásenie volieb na hlavného kontrolóra obce Kuzmice. 

 

- pán starosta predniesol poslancom vyhlásenie volieb  na hlavného kontrolóra 

obce Kuzmice 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kuzmice  v súlade s §18a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

        A/ Vyhlasuje 

 deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Kuzmice , a to 1.8. 2022  o 16:30 hod. 

v zasadačke obecného úradu v Kuzmiciach / v rámci zasadnutia obecného 

zastupiteľstva/ 

 

Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie a hlavný kontrolór musí byť 

bezúhonný 

 

B/ Schvaľuje 

 

 rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra     0,5  úväzku 

 plat podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

 hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, 

 

C/ Určuje 

 

1. náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Kuzmice : 



1.1 Osobné údaje: – meno, priezvisko, titul – dátum narodenia – bydlisko  – kontaktné  

      údaje (mail, telefón) 

1.2. Dosiahnuté najvyššie vzdelanie 

1.3. Prax v samospráve (počet rokov a pozície), prax v kontrole 

1.4. Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v 

riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť 

1.5.Absolvované vzdelávania so zameraním na úsek kontroly  

Termín predloženia prihlášok s prílohami: do 18.7.2022, do 12:00 hod. 

 

Adresa doručenia prihlášky: 

Obec Kuzmice, Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126,  076 12 Kuzmice  
Kandidát zadnú stranu obálky označí textom  „Voľba hlavného kontrolóra -  neotvárať“ 

Súčasťou prihlášky sú:  

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením 

pracovnej pozície, 

- osvedčený  doklad o vzdelaní, 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle §13 zákona NR SR č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

 

 

2. funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 2.8.2022 / nástup do práce/ 

 

3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce: verejným hlasovaním o každom kandidátovi 

zvlášť 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor, 

Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 14. Rôzne 

 

 

- starosta obce pre jednal s poslancami žiadosť o pridelenie nájomného bytu pre 

pani Moniku Belušovú 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice 

 

schvaľuje 

 

pridelenie nájomného bytu, byt č. 10, nachádzajúci sa v suteréne bytového domu vľavo,  

súpisné č. 283, postaveného na parcele registra „C“ KN č. 697/3 o výmere 167 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie pre Moniku Belušovú. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Lukáš Pástor, Mikuláš Maťaš, Ing. 

Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa Ing. Martin Bobok 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

 

- starosta obce upovedomil poslancov, prečo sa prevádzajú financie z rezervného 

fondu na kapitálové – na nákup pozemkov pre vybudovanie kanalizácie a ČOV 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice 

 

schvaľuje 

 

prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky – nákup pozemkov pre vybudovanie 

kanalizácie a ČOV v zmysle uznesení č. 6/2020, 7/2020, 8/2020 zo dňa 14.12.2020 vo výške 

36 000,-€ 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor, 

Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

- starosta obce predniesol poslancom úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

3/2022 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice 

 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením 3/2022. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor, 

Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

Záver 

 

- starosta obce poďakoval poslancom za účasť 

- zasadnutie bolo ukončené o 17:10 hod. 

 

 

Overovatelia:        

Lukáš Pástor       Ing. Martin Vincej, v.r. 

Ing. Štefan Gizela       starosta obce 


