
Zápisnica č. 3/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 03.03.2017 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 03.03.2017 

 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Ţiadosť o zníţenie nájmu v bytovom dome 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 

5. Oprava priekopy pri kostole 

6. Plán akcii na rok 2017 

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:  Ján Kolesár  

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Mastiľaková Oľga, Slavomír Kocík    

Návrhová komisia:   Jozef Švík, Ing. Marián Hojdan         

Zapisovateľ:    Simona Šulovská 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3/1/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 03.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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 03.03.2017. 

 



 

Program zasadnutia OZ dňa 03.03.2017 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Ţiadosť o zníţenie nájmu v bytovom dome 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 

5. Oprava priekopy pri kostole 

6. Plán akcii na rok 2017 

7. Rôzne  

8. Návrh uznesenia 

9. 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 plnení uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva 

zo dňa 11.02.2017. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

 

Uznesenie č. 3/2/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 03.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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 11.02.2017 

 

 

K bodu 3. Žiadosť o zníženie nájmu v bytovom dome 
 

             Starosta oboznámil poslancov so ţiadosťou o zníţenie nájmu v bytovom dome 

Kamienka 8BJ. Celú ţiadosť, ktorú zaslali nájomníci bytového domu, prečítal prítomným 

poslancom. Zníţenie nájmu ţiadali z dôvodu neuspokojivého technického stavu bytového 

domu z pohľadu nájomníkov. Starosta informoval poslancov o cenách nájmu v blízkom okolí, 

ktorá je rovnaká alebo vyššia ako v bytovom dome Kamienka.    

 



 

 

Uznesenie č. 3/3/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 03.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. Žiadosť o zníženie nájmu v bytovom dome 

 

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 

 

 zníţenie nájmu v bytovom dome Kamienka. 

 

Hlasovanie 

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

 

 

 

 

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 

 

Starosta informoval poslancov o činnosti hlavnej kontrolórky obce. Prečítal im správu 

hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016. Záznam o jednotlivých 

vykonaných kontrolách bol prerokovaný obecným zastupiteľstvom v priebehu roka.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 3/4/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 03.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2016.  

 

 

 

 



K bodu 5. Oprava priekopy pri kostole 

 

V tomto bode sa starosta spolu s poslancami zaoberali opravou priekopy pri kostole 

z dôvodu jej rozpadu a poškodenia. Skonštatovali, ţe na opravu priekopy bude lepšie osloviť 

firmu, ktorá to opraví v čo najkratšom čase. Opraví sa nie len poškodená časť, ale celá 

priekopa.  

 

 

 

Uznesenie č. 3/5/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 03.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Oprava priekopy pri kostole 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

Opravu priekopy pri kostole.  

 

K bodu 6. Plán akcii na rok 2017 

 

 V tomto bode sa starosta spolu s poslancami zaoberali spoločenskými akciami, ktoré 

sa kaţdoročné opakujú v obci. Určili termín športového dňa na 05.08.2017 a predpokladaný 

termín spoločenskej akcie deň detí  na 04.06.2017. 

 

 

 

Uznesenie č. 3/6/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 03.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. Plán akcii na rok 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

Plán akcii na rok 2017.  

 

 



K bodu 7. Rôzne  
 

 Starosta informoval poslancov o tom, ţe má ešte starú dovolenku z roku 2015, ktorú 

nemohol vyčerpať v minulom období.  Poţiadal poslancov, aby uváţili, či dovolenka mu bude 

preplatená, alebo týchto 18 dní dovolenky prepadne.    

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3/7/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 03.03.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

Preplatenie starej nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2015. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 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:  

 

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

          

       

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


