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Zápisnica č. 2/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 26.04.2018 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 26.04.2018 

 

1.Otvorenie zasadnutia  

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ  

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  

5. Rôzne 

6. Návrh uznesenia  

7. 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:   Vladimír Buček, Slavomír Kocik        

Návrhová komisia:           Jozef Švik, Peter Sus     

Zapisovateľ:                     Simona Šulovská  

 

 

 

 

Uznesenie č. 1/2/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

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 26.04.2018 

 

1.Otvorenie zasadnutia  

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ  

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  
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5. Rôzne 

6. Návrh uznesenia  

7. Záver  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

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

 

Starosta informoval poslancov o plnením uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 23.02.2018. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 2/2/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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 23.02.2018. 

 

 

 

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. 3/2/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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. 
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K bodu 4. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  

 

Starosta informoval poslancov o tom, že ENVI-PAK, a.s., vypovedal našej obci zmluvu č. 

VMI0814201510A s výpovednou lehotou ku 30.04.2018.  

Obec dostala ponuku uzavrieť zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania 

s odpadmi z obalov so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s. . Starosta prečítal poslancom 

všetky potrebné náležitosti zmluvy a predložil im ju k nahliadnutiu a schváleniu.  

 

 

Uznesenie č. 4/2/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  

 

 

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 

 

Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. 

 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

 

K bodu 5. Rôzne 

 

Starosta informoval poslancov o tom, že má ešte 23 dní starej dovolenky z roku 2016, ktorú 

nemohol vyčerpať v minulom období. Požiadal poslancov, aby uvážili, či dovolenka mu bude 

preplatená, alebo týchto 23 dní dovolenky prepadne. 
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Uznesenie č. 5/2/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

   

K bodu 5. 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.  

 

Schvaľuje  

 

Preplatenie 23 dní starej dovolenky z roku 2016 starostovi obce.   

 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 5. Rôzne 

 

Poslanec Jozef Švik informoval obecné zastupiteľstvo a starostu obce, že by rád zorganizoval 

výlet pre tých, ktorí sa zúčastnili obecnej brigády, dôchodcov, ale aj ostatných obyvateľov, 

ktorí prejavia záujem. Cieľ tohto výletu sa určí až po dohode medzi zapísanými účastníkmi. 

Zároveň požiadal o príspevok, ktorý bude použitý na preplatenie cestovného autobusom.  

 

Uznesenie č. 6/2/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

   

K bodu 5. 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.  

 

Schvaľuje  

 

Preplatenie autobusu.  

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 6. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  7. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Simona Šulovská                           

 

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

                                                                                starosta obce 

 

Overovatelia:  

  

Vladimír Buček                                            ........................................ 

 

Slavomír Kocik       ........................................ 


