
Zápisnica č. 2/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 11.02.2017 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 11.02.2017 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Dobrovoľný hasičský zbor obce 

5. Preventívne protipožiarne kontroly  

6. Aktualizácia dokumentácie CO obce 

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, že  počet prítomných poslancov je  dostatočný a OZ je uznášania 

schopné. 

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Ján Kolesár, Vladimír Buček       

Návrhová komisia:   Peter Sus, Ing. Marián Hojdan             

Zapisovateľ:    Simona Šulovská 

 

 

 

Uznesenie č. 2/1/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.02.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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 11.02.2017 



Program zasadnutia OZ dňa 11.02.2017 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Dobrovoľný hasičský zbor obce 

5. Preventívne protipožiarne kontroly  

6. Aktualizácia dokumentácie CO obce 

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 plnení uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva 

zo dňa 13.01.2017. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.02.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

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 13.01.2017 

 

 

 

 

 



K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

 

             Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od 

predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôležitejšie body boli zahrnuté do 

programu rokovania. 

 

 

 

Uznesenie č. 2/3/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.02.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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. Dobrovoľný hasičský zbor obce   

 

 

V tomto bode sa starosta spolu s obecným zastupiteľstvom venovali téme dobrovoľný 

hasičský zbor obce v nadväznosti na tému protipožiarna kontrola domácnosti, bližšie 

rozobratá v bode 5. Taktiež oznámil, že technikom protipožiarnej ochrany pre obec Kamienka 

je Katanová Zdenka.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 2/4/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.02.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Dobrovoľný hasičský zbor 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 povinnostiach obce na úseku protipožiarnej ochrany  

 



K bodu 5. Preventívne protipožiarne kontroly 

 

 

V tomto bode sa rozoberala téma preventívnej protipožiarnej kontroly, keďže 

každoročne je potrebné poučiť občanov a urobiť protipožiarnu kontrolu niekoľkým 

domácnostiam. Starosta prečítal poslancom list, týkajúci sa týchto kontrol a oboznámil ich 

s dôležitými náležitosťami. Diskutovalo sa aj o rozdelení jednotlivých súpisných čísel domov 

medzi poslancov, ktorí dostanú poverenie takúto kontrolu vykonať a počas roka tieto 

domácnosti navštívia.  

 

 

Uznesenie č. 2/5/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.02.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Preventívne protipožiarne kontroly 

 

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 

 

vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly poslancami obecného zastupiteľstva  

 

 

Hlasovanie 

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

 

 

 

K bodu 6. Aktualizácia dokumentácie CO obce 
 

 

 Starosta v tomto bode informoval poslancov o aktualizácii Prehľadu síl a prostriedkov 

miest a obcí využiteľných pri poskytovaní pomoci v tiesni a o kontrole týkajúcej sa 

hospodárenia s materiálom CO (civilná ochrana). Do takéhoto materiálu sa zaraďuje technika, 

ktorú môžeme použiť pri prípadnom nešťastí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 2/6/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.02.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Aktualizácia dokumentácie CO obce  

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Aktualizáciu dokumentácie CO 

 

K bodu 7. Rôzne  

 

Starosta  informoval poslancov o ponuke týkajúcej sa úpravy, inovácie a aktualizácie 

internetovej stránky obce. Starosta prečítal poslancom túto ponuku, ktorá prišla na obecný 

úrad a informoval ich o poplatkoch, forme a obsahu, ako by stránka vyzerala.  

 

 Ďalej starosta informoval poslancov o ponuke, ktorá sa týka zníženia energetickej 

náročnosti obecného úradu Kamienka. Ide o zateplenie budovy, opravu teplej vody, výmenu 

okien a podobných úprav. Vysvetlil im dôležité náležitosti a podmienky tejto ponuky. O tejto 

ponuke sa zatiaľ nehlasovalo, pretože na niektorom nasledujúcom zastupiteľstve nás navštívi 

osoba, zaoberajúca sa týmto projektom a poskytne bližšie informácie poslancom.  

  

Ďalšou témou tohto bodu boli autobusové zastávky. Starosta informoval poslancov, že 

drevo, o ktoré žiadali VLaM , nám nebude poskytnuté. Namiesto dreva nám však poskytnú 

finančný príspevok na zakúpenie dreva, z ktorého budú zhotovené autobusové zastávky.  

 

 Riaditeľka Materskej školy Kamienka, upozornila starostu obce, že dňom 27.02.2017 

končí funkčné obdobie rady školy. Preto žiada obecné zastupiteľstvo o delegovanie dvoch 

nových zástupcov do rady školy za zriaďovateľa. Obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby ďalšie 

funkčné obdobie pokračovali Ján Kolesár a Ing. Marián Hojdan.   

 

Uznesenie č. 2/7/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.02.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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.  

 

Neschvaľuje 

 

Ponuku o inováciu a modernizáciu internetovej stránky obce Kamienka.  



 

Hlasovanie:      

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

 

 

Uznesenie č. 2/8/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.02.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Rôzne  

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade so zákonom  NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR 

č.291/2004 Z.z. o školskej samospráve 

Schvaľuje 

 

Do rady materskej školy za zriaďovateľa na ďalšie funkčné obdobie Jána Kolesára a Ing. 

Mariána Hojdana.   

 

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:  

 

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

          

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


