
Zápisnica č. 1/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 13.01.2017 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 13.01.2017 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Investičný zámer obstaranie 6 nájomných bytov v bytovom dome              

 ,, Kamienka – Výstavba nájomných bytov 6BJ beţný štandard“ 

5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

6. Ţiadosť o bezúročnú pôţičku 

7. Rôzne  

8. Návrh uznesenia 

9. 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:   Oľga Mastiľaková, Jozef Švik   

Návrhová komisia:          Ing. Marián Hojdan, Peter Sus 

Zapisovateľ:                Simona Šulovská 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1/1/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 13.01.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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 13.01.2017. 

 



Program zasadnutia OZ dňa 13.01.2017 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Investičný zámer obstaranie 6 nájomných bytov v bytovom dome             

 ,, Kamienka – Výstavba nájomných bytov 6BJ beţný štandard“ 

5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

6. Ţiadosť o bezúročnú pôţičku 

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 zasadania OZ 

 

Starosta informoval poslancov o plnením uznesení zo zasadania obecného 

zastupiteľstva zo dňa 16.12.2016. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

 

Uznesenie č. 1/2/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 13.01.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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 16.12.2016 

 

 

 

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.  

 

 

 



Uznesenie č.1/3/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 13.01.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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. Investičný zámer obstaranie 6 nájomných bytov v bytovom dome ,, Kamienka 

– Výstavba nájomných bytov 6BJ bežný štandard“ 

 

Starosta prečítal poslancom Uznesenie 1/4/2017 týkajúce sa investičného zámeru na 

obstaranie 6 nájomných bytov v bytovom dome. Informoval ich o celkovej sume bytového 

domu 316 000,- € a o financovaní: úvere, dotácii a vlastných zdrojoch obce.    

 

 

Uznesenie č. 1/4/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 13.01.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Investičný zámer obstaranie 6 nájomných bytov v bytovom dome ,, Kamienka 

– Výstavba nájomných bytov 6BJ bežný štandart“ 

 

   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 

 

Investičný zámer obstaranie 6 nájomných bytov v bytovom dome ,, Kamienka – Výstavba 

nájomných bytov 6BJ beţný štandard“ 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

 

 

 



K bodu 5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

 

Starosta prečítal poslancom Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou RVZ 

Invest, s.r.o., informoval ich o dôleţitých náleţitostiach tejto zmluvy. Ide o odkúpenie 

predanej budovy bývalej ZŠ Kamienka po rekonštrukcií na Bytový dom Kamienka 6bj. 

Budova bude odkúpená z prostriedkov ŠFRB, MDVaRR a z vlastných zdrojov.  

 

 

Uznesenie č. 1/5/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 13.01.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

 

 

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 budúcej kúpnej zmluve s RVZ Invest, s.r.o. 

 

Hlasovanie 

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

 

 

 

 

K bodu 6. Žiadosť o bezúročnú pôžičku 
 

 V tomto bode sa starosta a poslanci zaoberali Ţiadosťou o bezúročnú pôţičku, 

z dôvodu ťaţkej finančnej situácie. Celková suma poţadovanej pôţičky vo výške 443,- €, 

predstavuje sumu nevyhnutných výdavkov spojených so ţivotnou udalosťou. Starosta 

informoval poslancov o splácaní pôţičky zo strany ţiadateľa prostredníctvom splátkového 

kalendára.    

 

 

  



Uznesenie č. 1/6/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 13.01.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. Žiadosť o bezúročnú pôžičku 

 

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 bezúročnú pôţičku zo dňa 30.12.2016 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

K bodu 7. Rôzne  
 

 Z dôvodu zvýšenia výdavkov v súvislosti s činnosťou denného stacionára, ktorý 

prevádzkuje Hájik, n.o., starosta po dohode so štatutárkou predloţil poslancom Dodatok č.1 

k zmluve o nájme priestorov, v rámci ktorého sa zvyšuje poplatok za nájom priestorov 

Kultúrneho domu Kamienka na 350,- € mesačne.  

 

 

Uznesenie č. 1/7/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 13.01.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. 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 

 

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č.8/2015 uzatvorenej dňa 03.08.2015 s Hájik, n.o. 

 

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: Simona Šulovská                          

 

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

                                                                                starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

  Oľga Mastiľaková        

        

  Jozef Švik       ........................................ 


