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Zápisnica č. 1/2019 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 05.04.2019  na Obecnom úrade Kamienka 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Návrh programu zasadnutia OZ dňa 05.04.2019 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018 

5. Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

6. Rôzne  

7.  Návrh uznesenia 

8.  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: Mgr. Lenka Muriňáková 
za overovateľov zápisnice:  Štefan Skrip, Jozef Švik 
za navrhovateľov: Ing. Jozef Sojčák, Ing. Marián Hojdan 
     
 

Schválenie programu  zasadnutia  

 

Poslanec Jozef Švik navrhol doplniť bod programu o bod – Stav životného prostredia a zber odpadov 
v obci. 

 
Uznesenie č. 1/1/2019 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.04.2019 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 1. Schválenie programu 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 
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program zasadnutia OZ dňa 05.04.2019 

 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018 

5. Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

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 
17.12.2018 Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  
 

 
Uznesenie č. 2/1/2019 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Kamienka zo dňa 05.04.2019 
___________________________________________________________________________ 

 
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 17.12.2018. 

 
 
K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 
Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho zasadania 
obecného zastupiteľstva.  
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Uznesenie č. 3/1/2019 
zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.04.2019 

___________________________________________________________________________ 
 
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. 
 
 

Uznesenie č. 4/1/2019 
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.04.2019 

________________________________________________________ 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  
 

schvaľuje 
 

predĺženie zmluvy o prenájme zbierkového predmetu (delo – kanón protilietadlový vzor 
1944) zo zbierkového fondu VHÚ Bratislava VHM Piešťany Múzejné oddelenie  Svidník na 
ďalšie obdobie 2019-2022. 
 
Hlasovanie:      

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

 

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018 

 
 

Uznesenie č. 5/1/2019 
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.04.2019 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018 

 
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.  
 

berie na vedomie 
 

správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018 
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K bodu 5. Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

 
 

Uznesenie č. 6/1/2019 
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.04.2019 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 5. Žiadosti o odkúpenie pozemkov 
 

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

 
schvaľuje 

 
zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kamienka ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 6. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 
 
 

 

K bodu 7. Rôzne 

Starosta obce uviedol, že bola podaná žiadosť o umiestnenie 2 retardérov v obci. Pľuta Anton  
v dôsledku zvýšenia vstupných nákladov požiadal o zvýšenie sadzby za motohodinu pri zimnej údržbe 
ciest.  

Plánovanie akcii v obci – 1. máj – Stavanie mája spojené s posedením Pod Briskom, 

       jún – rozlúčka s predškolákmi,  

       akcia 5. júla – Cyril a Metod – svätá omša na Červenom hrune, 

       Športový deň – prvý augustový víkend – 3 augusta,  

        1. september – Podvihorlatská desiatka. 
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Uznesenie č. 7/1/2019 
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.04.2019 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 7. Rôzne 
 

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

 
berie na vedomie 

 
umiestnenie spomaľovacích retardérov v obci a odporúča Ocú zistiť finančné náklady na umiestnenie 
spomaľovacích retardérov. 
 
 

Uznesenie č. 8/1/2019 
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.04.2019 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 7. Rôzne 
 

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

 
berie na vedomie 

 
žiadosť a odporúča Ocú zistiť sadzby za motohodinu v okolitých obciach 
 
 
K bodu 8. Návrh uznesenia 
 
 
K bodu  9. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal:  

 

 

 

 

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

      Starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

 

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

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


