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Zápisnica č. 4/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 27.07.2018 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 27.07.2018 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Komunálne voľby a určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce na 

celé volené obdobie  2018-2022 

5. Príprava športovo-kultúrneho dňa v obci 

6. Rôzne  

7. Návrh uznesenia 

8. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci:  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  dostatočný a OZ je uznášania 

schopné. 

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice: Oľga Mastiľaková, Slavomír Kocík  

Návrhová komisia: Jozef Švik, Ing. Marián Hojdan  

Zapisovateľ:  Ing. Marián Hojdan  

 

 

 

 

Uznesenie č. 1/4/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.07.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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 27.07.2018 
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1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Komunálne voľby a určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce na 

celé volené obdobie  2018-2022 

5. Príprava športovo-kultúrneho dňa v obci 

6. Rôzne  

7. Návrh uznesenia 

8. Záver 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

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

 

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

22.06.2018. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 2/4/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.07.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienke 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 22.06.2018 

 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôležitejšie body boli zahrnuté do programu 

rokovania.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 3/4/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.07.2018 

___________________________________________________________________________ 



    

3 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienke 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. Komunálne voľby a určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie 

starostu obce na celé volené obdobie  2018-2022 

 

 

Starosta pripomenul poslancom, že vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je 

potrebné pamätať na povinnosť obecného zastupiteľstva a určiť na nasledujúce volebné 

obdobie počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu.  

 

 

Uznesenie č. 4/4/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.07.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Komunálne voľby a určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie 

starostu obce na celé volené obdobie  2018-2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamienka 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: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 7.  

 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 5/4/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.07.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Komunálne voľby a určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie 

starostu obce na celé volené obdobie  2018-2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamienka 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: 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Kamienka takto:  plný úväzok.  
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Hlasovanie:      

 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 5. Príprava športovo-kultúrneho dňa v obci 

 

Poslanci sa v tomto bode zaoberali prípravou športovo-kultúrneho dňa v obci, ktorý sa bude 

konať 04.08.2018. Starosta si spoločne s poslancami rozdelili úlohy, naplánovali priebeh dňa, 

atrakcie a harmonogram vystúpení speváckych skupín.  

 

 

 

Uznesenie č. 6/4/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.07.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Príprava športovo kultúrneho dňa  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

Prípravu športovo-kultúrneho dňa v obci Kamienka.  

 

 

 

K bodu 6. Rôzne 

 

V tomto bode sa poslanci obce opäť zaoberali témou z predchádzajúceho zasadania a to 

odkúpením pozemkov od vlastníkov na základe geometrického plánu číslo 50788060-

36/2017.  

 

 

 

Uznesenie č. 7/4/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.07.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. Rôzne 

 

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.  
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Schvaľuje  

 

Kúpu pozemku, parcela registra C, parcelné číslo 188/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

130 m
2
 na základe geometrického plánu číslo 50788060-36/2017, vyhotoveného Ing. 

Romanom Kormucikom, od vlastníkov  

1. Ing. Záhorčáková Iveta, rod. Semancová, Kamienka 120, 067 83  Kamenica nad Cirochou 

v podiele 1/6  

2. Ing. Konečná Mária, rod. Semancová, Starinská 2998/4, 066 01  Humenné v podiele 1/6 

3.Semancová Mária rod. Vaceľová, Kamienka 104, 067 83  Kamenica nad Cirochou v podiele 

2/3. 

 

Kúpu pozemku, parcela registra E, parcelné číslo 188/12 orná pôda o výmere 38 m
2 

na 

základe geometrického plánu číslo 50788060-36/2017 vyhotoveného Ing. Romanom 

Kormucikom od vlastníkov  

1. Mesároš Ján, Kamienka 167, 067 83  Kamenica nad Cirochou v podiele 1/2  

2. Mesaroš Jozef, Kamienka 180, 067 83  Kamenica nad Cirochou v podiele 1/2.  

 

Kúpu pozemku, parcela registra E, parcelné číslo 188/10 orná pôda o výmere 99 m
2 

na 

základe geometrického plánu číslo 50788060-36/2017 vyhotoveného Ing. Romanom 

Kormucikom od vlastníkov  

1. Janovčík Marián, Kamienka 207, 067 83  Kamenica nad Cirochou  v podiele 2/3  

2. Janovčík Marek, Hlavná 204/93, 067 82  Dlhé nad Cirochou v podiele 1/3 

 

 

Kúpu pozemku, parcely registra E, parcelné číslo 188/11 orná pôda o výmere 45 m
2 

na 

základe geometrického plánu číslo 50788060-36/2017 vyhotoveného Ing. Romanom 

Kormucikom od vlastníka 

 

1.Vrabeľ Ondrej, Třebíčska 1833/4, 066 01  Humenné v podiele 1/1. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 4  Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 7. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

 

K bodu  8. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
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Zapísal: Ing. Marián Hojdan  

 

 

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

                                                                                starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

  

Oľga Mastiľaková                                              ........................................ 

 

Slavomír Kocík      ......................................... 


