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Zápisnica č. 1/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 23.02.2018 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 23.02.2018 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Dodatok č.4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1613/24/2005 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 

6. Ţiadosť o dotáciu od obce, Gréckokatolícka charita Prešov 

7. Ţiadosť o zníţenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu 

8. Zber komunálneho a separovaného, triedeného zberu odpadu v obci 

9. Nové výzvy z EU fondov 

10. Rôzne  

11. Návrh uznesenia 

12. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci:   

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

schopné. 

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Ján Kolesár, Ing. Marián Hojdan    

Návrhová komisia:           Slavomír Kocik, Oľga Mastiľaková     

Zapisovateľ:                    Simona Šulovská  

 

 

 

 

Uznesenie č. 1/1/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

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 23.02.2018 
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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. Dodatok č.4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1613/24/2005 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 

6. Ţiadosť o dotáciu od obce , Gréckokatolícka charita Prešov 

7. Ţiadosť o zníţenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu 

8. Zber komunálneho a separovaného, triedeného zberu odpadu v obci 

9. Nové výzvy z EU fondov 

10. Rôzne  

11. Návrh uznesenia 

12. Záver 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 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 15.12.2017. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 2/1/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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 15.12.2017 

 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôleţitejšie body boli zahrnuté do programu 

rokovania.  
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Uznesenie č. 3/1/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

K bodu 4. Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1613/24/2005 

 

Na zastupiteľstve boli účastní aj predstavitelia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

ktorí bliţšie objasnili dodatok č.  4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1613/24/2005.  

 

 

Uznesenie č. 4/1/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1613/24/2005 

 

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 

 

dodatok č.4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1613/24/2005. 

 

 

 K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 

  

Starosta prečítal poslancom správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 

2017. 

 

 

Uznesenie č. 5/1/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce  
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2017.  

 

 

K bodu 6. Žiadosť o dotáciu od obce, Gréckokatolícka charita Prešov  

 

Obci bola doručená ţiadosť o dotáciu, ktorú zaslala Gréckokatolícka charita Prešov.  Dotácia, 

ktorú ţiadajú je vo výške 338 € pre poskytovanie sociálnej sluţby nášmu občanovi v dennom 

stacionári v Humennom.  

 

 

Uznesenie č. 6/1/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. Žiadosť o dotáciu od obce, Gréckokatolícka charita Prešov 

 

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  

 

ţiadosť o dotáciu od obce vo výške 150 €. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 K bodu 7. Žiadosť o zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu  

 

Občan poţiadal o zníţenie poplatku za komunálny odpad. Starosta informoval poslancov a aj 

občana, ktorý poţiadal o zníţenie poplatku, ţe zákon ani všeobecné záväzné nariadenie obce 

neumoţňuje len tak na základe ţiadosti zníţiť poplatok. Je tu moţnosť, ţe sa bude sledovať, 

kto koľko odpadu necháva vyviesť, koľko triedi a potom na základe toho môţe občan dostať 

od obce kompenzáciu vo forme odmeny, napr. vráti sa mu polovica zo zaplateného poplatku. 

Ak by mala naša obec podporu vo väčších obciach, mohol by si zaviesť mnoţstvový zber 

a kaţdá domácnosť by platila len za mnoţstvo, ktoré by sa skutočne vyviezlo. Okolité obce 

však o takéto formy vývozu odpadu nepreukazujú záujem.   
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Uznesenie č. 7/1/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Žiadosť o zníženie poplatku za vývoz komunálneho odpadu 

 

 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.  

 

Neschvaľuje 

  

ţiadosť o zníţenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu.  

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za: 0 Proti: 6 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 8.  Zber komunálneho a separovaného, triedeného zberu odpadu v obci  

 

Starosta a poslanci konštatovali, ţe v obci sú veľké negatíva, čo sa týka zberu odpadu, no nie 

len zo strany spoločnosti, ktorá odpad zbiera. Starosta informoval poslancov, ţe si naplánuje 

stretnutie s predstaviteľom spoločnosti Fúra s.r.o., ktorý sa však spoločnému stretnutiu 

vyhýba uţ nejaký ten čas. Starosta mu navrhne, aby sa zúčastnil zasadania obecného 

zastupiteľstva a spoločne s poslancami mu budú navrhovať nové formy zberu odpadu. 

Predstava je zatiaľ taká, ţe najlepším riešením by bol mnoţstvový zber, pretoţe nie kaţdý 

platí za odpad toľko, koľko by mal. Takýto zber by bol spravodlivejší voči tým občanom, 

ktorí pravidelne odpad trieda a komunálny odpad nechávajú vyváţať počas roka minimálne. 

Občania, ktorí nechcú triediť odpad, tak by netriedili, ale zaplatili by si za vývoz toľko, koľko 

nádob odpadu si skutočne nechávajú vyváţať. Navštívili by sa domácnosti, ktoré by 

informovali spoločnosť a aj obec ako často chcú nádoby vyváţať a podľa toho by sa nádoby 

na odpad označili farebnými nálepkami. Kaţdá farba by predstavovala určité časové obdobie, 

za ktoré by sa nádoba vyváţala.      

  

Uznesenie č. 8/1/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9.  Zber komunálneho a separovaného, triedeného zberu odpadu v obci 

  

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

    berie na vedomie 

 

zber komunálneho a separovaného, triedeného zberu odpadu v obci.  
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K bodu 9. Nové výzvy z EU fondov   

 

Starosta informoval poslancov o novej výzve z EU fondov, ktorá sa týka kompostérov. Táto 

výzva je zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozloţiteľných komunálnych 

odpadov. Výzva predpokladá ţiadosti na obstaranie kompostérov. Podpora predpokladá 

predchádzanie vzniku biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom 

obstarania kompostérov, čo znamená obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích 

zásobníkov) na predchádzanie vzniku bioodpadov produkovaných v domácnostiach, 

nachádzajúcich sa na území realizácie projektu. Okrem domácností moţno ţiadať aj 

o záhradné kompostéry na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údrţbe zelene. Ide 

teda zelený bioodpad na pozemkoch vo vlastníctve obcí resp. miest. 

 

 

Uznesenie č. 9/1/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Nové výzvy z EU fondov   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie  

 

nové výzvy z EU fondov. 

 

K bodu 10. Rôzne 

 

Na návrh poslanca za zvládanie prác s organizovaním akcií a projektov v obci a prác na 

zveľadení obce, sa poslanci rozhodli schváliť zvýšenie príplatku k platu starostovi o 20 % po 

dobu 3 mesiacov a to od marca 2018 do mája 2018. 

 

 

 

Uznesenie č. 10/1/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.02.2018 

___________________________________________________________________________ 

   

K bodu 10. 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 

 

zvýšenie príplatku k platu starostu o 20 % po dobu troch mesiacov 
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Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

K bodu 11. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  12. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Simona Šulovská                           

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

Ján Kolesár                                              ........................................ 

 

Ing. Marián Hojdan        ........................................ 


