
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Kuzmice, 

konaného dňa 30.03.2022 
__________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

 

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, par. reg. E, č. 772/4 

9. Ostatné žiadosti 

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

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 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Záver 

 

 

Zloženie sľubu poslanca OZ Ing. Martin Bobok 

 

- po vzdaní sa mandátu poslanca p. Dušana Maďorana je podľa zápisnice MVK 

o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018  

náhradníkom do OZ  Ing. Martin Bobok. Starosta obce vyzval Ing. Martina Boboka na 

zloženie sľubu poslanca OZ v Kuzmiciach. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kuzmiciach 

 

berie na vedomie 

 

1. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kuzmiciach p. Dušana 

Maďorana a nástup náhradníka p. Ing. Martina Boboka 



 

2. zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kuzmiciach p. Martina Boboka  

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

- 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. 

 

- starosta obce určil 

 

Zapisovateľka: Viera Farkašová 

Overovatelia: Ing. Martin Bobok, MUDr. Marek Gajdošoci 

 

K bodu 2. 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 MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 3. Kontrola uznesení 

  

- starosta obce prečítal poslancom a prítomným uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 

 

K bodu 4. Interpelácie 

 

- nebol riešený žiadny podnet na interpelácie 

 

 

 

K bodu 5.   Žiadosť športového klubu Kuzmice o dotáciu 

 

- starosta obce ponechal slovo p. Sedrovičovi, ktorý oboznámil poslancov s tým, ako sa 

čerpajú financie a čo sa zakúpilo pre športový klub Kuzmice 

- otvorila sa diskusia  

- poslanci OZ navrhli, aby sa finančná dotácia pre Športový klub nemenila a ostala vo 

výške 8.000,-€, ale ak by bolo neskôr potrebné, dodatočne by sa pre Športový klub 

dofinancovalo 

- p. Demko oboznámil poslancov so situáciou s toaletami na futbalovom ihrisku, ktoré sú 

nevyhnutnou požiadavkou 

 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

A/ schvaľuje 

poskytnutie finančnej dotácie pre Športový klub na celoročnú aktivitu športového klubu 

z rozpočtu obce podľa VZN č. 7/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce vo výške 8.000,-

€ 

 

B/ odporúča 

starostovi obce zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie v zmysle 

bodu A/ tohto uznesenia 

 

C/ berie na vedomie 

požiadavku Športového klubu na vybudovanie sociálnych zariadení  

 

 

 

 

 



Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

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

 

- starosta obce predniesol návrh geometrického plánu na rozšírenie úseku vstupu a časti 

cestnej komunikácie na parcelách KN-C: 299 a KN-C: 300, na ulici Medzi Jarky 

a taktiež predstavil dva návrhy pre rozšírenie cesty ul. Medzi Jarky a to: 

o  prvý návrh je od pána Solomeja a to vo výške 11 012,41 € 

o  druhý návrh je od pána Boboka, a tento návrh je vo výške 5 757,72€ 

 

- plán rozšírenia a odkúpenia časti parcely je vo výmere  221 m2 

- počas zasadnutia OZ, nedošlo k zhode poslancov na cene pozemku za 1m2 

- starosta obce poprosil p. Solomeja, aby prerokoval s rodinou návrh od p. Boboka 

a odporučil vrátiť sa k bodu rokovania na najbližšom zastupiteľstve 

 

 

K bodu 7.   Rekonštrukcia priekopy ul. K Vinohradu 

 

- starosta obce ponechal slovo poslancovi p. Pástorovi 

- p. Pástor predložil poslancom návrh, ktorý vypracoval projektant Ing. S. Farkaš, kde sa 

jedná o rekonštrukciu priekopy na úseku K Vinohradu 

- táto rekonštrukcia je nutná, pretože v posledných rokoch túto lokalitu postihlo viacero 

povodní, opevnenie miestnej priekopy bolo poškodené, čo spôsobilo zdevastovanie, 

taktiež podmytie spevnenej miestnej komunikácie 

- bolo by potrebné obnoviť priekopu – rigolmi 

- p. Pástor informoval, že cena za 1,5m rigol bola v roku 2018 za 118,-€, dnes sa cena 

pohybuje 200,-€/1ks – 1,5m,  

- na rekonštrukciu priekopy by bolo potrebné zakúpiť 140ks rigolov 

- cena by sa pohybovala okolo cca 40 000,-€ aj s rekonštrukciou priekopy 

- poslanci prerokovali návrh p. Pástora a dohodli sa na stretnutí na mieste, spoločne 

s projektantom Ing. S. Farkašom 31.3.2022 o 17.00hod  

 

 

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

 

- starosta oboznámil poslancov OZ s geometrickým plánom na oddelenie nehnuteľností 

parc. čísel: 1329/5, 1329/4, 798/4, 





Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

 

K bodu 9.   Ostatné žiadosti 

 

Žiadosť o pridelenie bytu – p. Pavol Vysokai 

 

- na základe žiadosti, zo dňa 21.10.2021 od pána Pavla Vysokaia po 

mimoriadnej situácií, ktorá nastala 30.03.2022, starosta obce navrhol 

poslancom, že obec ponúkne sociálny nájomný byt p. Vysokaiovi, ktorý sa 

nachádza v suteréne bytového domu - vpravo, súpisné č. 283 

- poslanci sa zhodli na jednorazovej sociálnej výpomoci na nákup základného 

vybavenia domácnosti do výšky 700,-€ 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice 

 

A/ schvaľuje 

pridelenie nájomného bytu, byt č. 9, nachádzajúci sa v suteréne bytového domu vpravo,  

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

pozemku zastavaná plocha a nádvorie pre Pavla Vysokaia 

 

B/ schvaľuje 

jednorazovú  sociálnu pomoc na nákup základného vybavenia domácnosti do nájomného bytu 

do výšky 700,-€ 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby v zariadení sociálnych služieb pre obyvateľov mesta – Červený kríž 

 

- starosta obce predložil OZ žiadosť zo dňa 15.02.2022 a otvoril diskusiu 

 

Návrh uznesenia : 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice 

 

berie na vedomie 

 

žiadosť Červeného kríža o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb pre obyvateľov obce 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

 

 

K bodu 10.   Návrh na VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia MZZO 

 

- starosta obce predniesol návrh na VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 

 

Návrh uznesenia : 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

schvaľuje 

VZN č. 1/2022 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

K bodu 11.  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských 

zriadení so sídlom na území obce Kuzmice 

 

 

- starosta obce predložil návrh VZN na prerokovanie OZ 



- výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zriadení so sídlom 

na území obce Kuzmice ostáva tak, ako bolo minulý rok 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

schvaľuje 

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zriadení 

so sídlom na území obce Kuzmice 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

 

K bodu 12.   VZN o určení výšky finančných príspevkov 

 

- starosta obce predložil VZN o určení výšky finančných príspevkov OZ na 

prerokovanie 

- pán starosta dotazoval, že Základná škola navrhuje zvýšiť poplatok za Školský 

klub detí 

- poslanci sa zhodli, že výška finančných príspevkov v školskom klube sa meniť 

nebude, príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ, na ktorý prispieva zákonný zástupca 

na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa odporúčajú 

zosúladiť vo výške 7,- €/ dieťa 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

schvaľuje 

VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Kuzmice 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 



K bodu 13.   Plán kontrolnej činnosti 

 

- p. kontrolórka predniesla plán kontrolnej činnosti a opýtala sa, či poslanci chcú 

doplniť plán kontrolnej činnosti 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

A/ schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuzmice 

B/ poveruje 

hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

 

K bodu 14.   Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 

 

- pani kontrolórka predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu 

- odporúčala zúčtovať výdavky so schváleným rozpočtom, nakoľko obec 

postupovala podľa rozpočtového provizória 

- odporúčala navýšiť na položke 41 133013 rozpočtové prostriedky vo výške 

11 826,-€ (nedoplatky na TKO) 

- odporúčala v bežných výdavkoch zahrnúť výdavky v celkovej sume 11 826,-€  

- do kapitálového rozpočtu zahrnúť výdavky, ktoré budú financované 

z rezervného fondu, vo výške 8 708,-€ 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 berie na vedomie 

 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročnému rozpočtu obce Kuzmice na roky 2022 - 

2024 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 



Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

 

K bodu 15.   Schválenie rozpočtu obce 

 

- starosta obce predložil rozpočet obce na rok 2022 na prerokovanie OZ 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

 

A/ berie na vedomie 

viacročný rozpočet obce Kuzmice na roky 2023 - 2024  

 

B/schvaľuje  

 

1. rozpočet obce Kuzmice na rok 2022 so zmenami na úrovní položiek a to: 

 

a/ Bežný rozpočet              - príjmy   1 524 561 €  - výdavky 1 414 481 € 

b/ Kapitálový rozpočet      - príjmy                 811 389 €  - výdavky 1 009 361 € 

c/ Finančné operácie        - príjmy      109 972 €  - výdavky       22 080 € 

 

Rozpočet SPOLU          - príjmy   2 445 922 €  - výdavky  2 445 922 € 

 

 

2. prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 68 708,- € - na nákup 

pozemkov, výstavba MŠ, stavebný dozor, led pásik KD 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

 

 

Rôzne 

 

- starosta obce predložil poslancom návrh na delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do rady školy  



 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kuzmice  

schvaľuje 

zástupcov zriaďovateľa do rady školy: Vladimír Klima, Ing. Martin Bobok, Ing. Štefan Gizela, 

Mikuláš Maťaš 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za MUDr. Marek Gajdošoci, Ján Geňo, Ing. Štefan Gizela, Vladimír Klima, 

Ing. Martin Bobok, Lukáš Pástor 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Neprítomný/í Mikuláš Maťaš, Ing. Jozef Tomko, Ľubica Lachvajderová 

 

Diskusia 

 

- nebola riešená 

 

Záver 

 

- starosta obce poďakoval poslancom za účasť 

- zasadnutie bolo ukončené o 22:35hod. 

 

 

 

 

Overovatelia:        

Ing. Martin Bobok       Ing. Martin Vincej, v.r. 

MUDr. Marek Gajdošoci       starosta obce 


