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  Zápisnica č. 3/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 28.08.2020  v priestoroch obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 28.08.2020 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Rozpočtové opatrenie 2/2020 

6. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

7. Rôzne  

8.  Návrh uznesenia 

9.  Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ otvoril Ing. Benjamín Blaha, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce Ing. Benjamín Blaha určil  

za zapisovateľa: Ing. Marián Hojdan 

za overovateľov zápisnice:  Ján Kolesár a Štefan Skrip 

za navrhovateľov:  Jozef Švik a Jozef Sojčak 

 

 

   Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 

 

 

 

Uznesenie č. 1/3/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 28.08.2020 

___________________________________________________________________________ 
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

 

   Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

program zasadnutia OZ dňa 28.08.2020 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Rozpočtové opatrenie 2/2020 

6. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

7. Rôzne  

8.  Návrh uznesenia 

9.  Záver 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

 

 Starosta informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 

26.06.2020.  Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/3/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Kamienka zo dňa 28.08.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ 

 

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 26.06.2020. 
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K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

 Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôležitejšie body boli zhrnuté do programu rokovania. 

 

Uznesenie č. 3/3/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 28.08.2020 

________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

    berie na vedomie 

 

informáciu o práci OcÚ a starostu obce. 

 

K bodu 4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

 Do výberového konania na funkciu kontrolóra obce Kamienka sa prihlásila Ing. Mária 

Kulanová. Na základe predložených dokladov poslanci zvolili uchádzačku na post kontrolórky obce 

Kamienka. Funkčné obdobie novej kontrolórky začína nasledujúci deň po uplynutí funkčného 

obdobia súčasného kontrolóra obce t.j. od 01.09.2020. 

 

 

Uznesenie č. 4/3/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 28.08.2020 

 

           

K bodu 4. Voľba hlavného kontrolóra 

  

 Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

volí 

 

do funkcie kontrolórky obce Ing. Máriu Kulanovú na dobu určitú od 01.09.2020 do 31.08.2026. 

 

 

 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 5. Rozpočtové opatrenie 2/2020 
  

 Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Rozpočtového opatrenia č.2/2020 v rámci 

ktorého došlo k úpravám predovšetkým položiek v príjmovej a výdavkovej časti v dôsledku 

zaúčtovania dotácie na projekt: ,,Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Kamienka. 

  

  

     Uznesenie č. 5/3/2020  

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 28.08.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie 2/2020 

 

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 

 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o nainštalovaní fotopasce pri miestnom cintoríne 

v miestach kde najčastejšie sú vytvárané nelegálne skládky. V oblasti zberu TKO dôjde k výmene 

plechových za plastové čierne nádoby kvôli čipovaniu týchto nádob. Od nového roka by mala obec 

nabehnúť na množstevný zber TKO. 

 

    Uznesenie č. 6/3/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 28.08.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

správu starostu obce  o opatreniach na úseku vytvárania nelegálnej skládky a prípravy obce na 

množstevný zber TKO od roku 2021. 

 

K bodu 7. Rôzne  

 

 

 Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Jána Kerekaniča o kompenzáciu za časť 

pozemku, ktorý mu bol vraj štátom odobraný na rozšírenie cesty. Vysvetliť bližšie svoju žiadosť sa 
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dostavil sám na OZ. Vraj z parcely KNC 70/1 mu bolo odobraté štátom na rozšírenie cesty, a preto 

žiada od obce kompenzáciu ako náhradu v podobe pozemku od obce parcely KNC68/23. 

Poslanec Ing. Jozef Sojčak sa pýtal prečo až teraz žiada pán Kerekanič kompenzáciu, a prečo od obce 

keď v žiadosti uvádza, že štát mu zobral časť parcely. Starosta uviedol, že po právnej stránke obec 

nemôže zrealizovať takúto zámenu, pretože kompenzovať môže len ten kto časť pozemku zobral a to 

je štát, preto odporučil obrátiť sa na príslušné štátne orgány. Pán Kerekanič potom opustil zasadnutie. 

 

  

 

     Uznesenie č. 7/3/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 28.08.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Rôzne  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p.  

zamieta 

 

žiadosť Jána Kerekaniča o kompenzáciu ako neopodstatnenú a z pohľadu obce nezrealizovateľnú. 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8. Návrh uznesenia 

 
Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia. 

 

K bodu  9. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal:  

 

      ____________________ 

      Ing. Marián Hojdan 

 

 

Overovatelia:    _____________________       __________________________ 

   Štefan Skrip     Ján Kolesár   

   

 

 

 

        ...............................................  

              Ing. Benjamín Blaha 

         starosta obce 


